.

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
ตำบลอำจสำมำรถตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัด ห่ำงจำกตัวจังหวัดไปตำมถนนหมำยเลข
212 ระยะทำง 7 กิโลเมตร ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ ตั้งอยู่ที่บ้ำนสำรำญ
หมู่ที่ 2 ตำบลอำจสำมำรถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่โดยประมำณ 21.70
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 13,558 ไร่ โดยมีอำณำเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่ำง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตพื้นที่ตำบลเวินพระบำท อำเภอท่ำอุเทน
ทิศใต้
ติดต่อเขตพื้นที่เทศบำลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม
ทิศตะวันออก ติดฝั่งแม่น้ำโขง (สปป.ลำว)
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตพื้นที่ ตำบลรำมรำช อำเภอท่ำอุเทน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพภูมิประเทศของตำบลอำจสำมำรถ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม มีเพียง
บำงส่วนที่เป็นเนินเขำ สภำพดิน จะเป็นดินทรำย ดินร่วนปนทรำย พื้นที่เหมำะสำหรับกำรเกษตร
กำรประมงน้ำจืด
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทำงภูมิอำกำศ เป็นมรสุม มี 3 ฤดู
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ - เดือนพฤษภำคม
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน - เดือนกันยำยน
 ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม
- เดือนมกรำคม
1.4 ลักษณะของดิน
สภำพดิน จะเป็นดินทรำย ดินร่วนปนทรำย พื้นที่เหมำะสำหรับกำรเกษตร และ
เพำะปลูกข้ำว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า
1. มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง ได้แก่ หมู่ที่ 1,11,2,3,5,6
2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ มีจำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมด 11 หมู่บ้ำน ได้แก่
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หมู่ที่
หมู่ที
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1 บ้ำนห้อม
2 บ้ำนสำรำญ
3 บ้ำนสำรำญ
4 บ้ำนไผ่ล้อม
5 บ้ำนอำจสำมำรถ
6 บ้ำนอำจสำมำรถ
7 บ้ำนนำหัวบ่อ
8 บ้ำนคำเกิ้ม
9 บ้ำนนำสมดี
10 บ้ำนไผ่ล้อม
11 บ้ำนห้อม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

195
204
147
129
168
199
208
168
281
143
341

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

2.2 กำรเลือกตั้ง
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จำนวน 11 หมู่บ้ำน
มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 1 คน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หมู่บ้ำนละ
2 คน รวมเป็น 22 คน

3. ประชำกร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร
จ้านวนประชากร
จ้านวน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ชื่อผู้น้า
ร
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
วม
1 บ้ำนห้อม
310
376
686
195
นายเสนอ พันแดง
2 บ้ำนสำรำญเหนือ
434
396
830
204
นำงศิริรัตน์ จันทโคตร
3 บ้ำนสำรำญใต้
284
285
569
147
นำยทนงศรี ใสส่อง
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4
5
6
7
8
9
10
11

บ้ำนไผ่ล้อม
บ้ำนอำจสำมำรถ
บ้ำนอำจสำมำรถ
บ้ำนนำหัวบ่อ
บ้ำนคำเกิ้ม
บ้ำนนำสมดี
บ้ำนไผ่ล้อม
บ้ำนห้อม
รวม

268
257
272
412
269
380
242
475
3,603

249
517
253
510
296
568
367
779
304
573
407
787
247
489
490
965
3,670 7,273

129
168
199
208
168
281
143
341
2,183

นำยพลทะยำ คำพันธ์
นำยชนะ สุสิงห์
นำยสุวิทย์ มีมำ
นำยปรีชำ เผือกพันธ์
นำงสำวจริยำ แก้วอำสำ
นำยสำริด วรรณวงค์
นำยจำเริญ ใจเที่ยง
นำยปริตถกร คำดี

3) มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 335.16 คน / ตำรำงกิโลเมตร
4) มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 3.33 คน / ครัวเรือน
( ข้อมูล ณ เดือน มกรำคม พ.ศ. 2559 สำนักบริหำรกำรทะเบียน อำเภอเมืองนครพนม)
4. สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ
- โรงเรียนประถมศึกษำ
- โรงเรียนขยำยโอกำส
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลอำจสำมำรถ
- ที่อ่ำนหนังสือประจำหมู่บ้ำน
4.2 สำธำรณสุข
- โรงพยำบำล
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3
1
1
11

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จำนวน
จำนวน

1
2

แห่ง
แห่ง

4.3 อำชญำกรรม
4.4 ยำเสพติด
ปัญหำยำเสพติดมีพื้นที่เฝ้ำระวัง คือ หมู่ที่ 1,11,2,3,5,6
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง
มีถนนลำดยำงแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
5.2 กำรไฟฟ้ำ
มีระบบไฟฟ้ำทุกหมู่บ้ำน
5.3 กำรประปำ
มีระบบประปำส่วนภูมิภำคและประปำหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
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5.4 โทรศัพท์
- ทุกหมู่บ้ำนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
- โทรศัพท์สำธำรณะ
จำนวน
- ระบบเสียงตำมสำยอัตโนมัติ
จำนวน 11 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำกำรไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นครพนม
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร
ประชำชนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพทำกำรเกษตรกรรม ได้แก่
ทำนำ
6.2 กำรประมง
ตำบลอำจสำมำรถมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงส่วนใหญ่ทำประมงพื้นบ้ำนและเลี้ยงปลำใน
กระชัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,11
6.3 กำรปศุสัตว์
ตำบลอำจสำมำรถมีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยงโค กระบือ และกำรเลี้ยงสุกร ในทุก
หมู่บ้ำน
6.4 กำรบริกำร
หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- ร้ำนค้ำ
จำนวน
114 แห่ง
- สถำนีบริกำรน้ำมัน
จำนวน
1 แห่ง
- โรงสี
จำนวน
15 แห่ง
- บ้ำนเช่ำ/ห้องพัก
จำนวน
9 แห่ง
- ร้ำนซ่อมรถและเครื่องยนต์
จำนวน
14 แห่ง
(ที่มำ : อบต.อำจสำมำรถ)
6.5 กำรท่องเที่ยว
- ศำลเจ้ำเดนหวั่วโองมู้ หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจสำมำรถ
- ลำนแคมป์ปิ้ง บริเวณสะพำนมิตรภำพ 3
- โบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม
6.6 อุตสำหกรรม
ตำบลอำจสำมำรถไม่มีอุตสำหกรรมในพื้นที่
6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเลี้ยงไก่งวง หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม
- กลุ่มจักสำน หมู่ที่ 2,3 บ้ำนสำรำญ
- กลุ่มเลี้ยงปลำในกระชัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,11
- กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 2,3,4,10,7
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
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จำกกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรทำกำรเกษตรของตำบลอำจสำมำรถและโครงกำรที่
หมู่บ้ำนเสนอมำ สรุปได้ดังนี้
- โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน
- ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน
- ขุดลอกแหล่งน้ำ
- ก่อสร้ำงระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้ำ
8. ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี
8.1 กำรนับถือศำสนำ
- นับถือศำสนำพุทธ 10 หมู่บ้ำน
- นับถือศำสนำคริสต์ 1 หมู่บ้ำน
8.2 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ
- วัด
- สำนักสงฆ์/ศูนย์ปฏิบัติธรรม
- โบสถ์
9. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ลำห้วย
- หนอง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

11
5
1
จำนวน
จำนวน

แห่ง
แห่ง
แห่ง
9
12

แห่ง
แห่ง

10. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถ
10.1 อัตราก้าลัง

การศึกษา
ประเภท
พนักงำนส่วนตำบล
พนักงำนจ้ำง
รวม

ต่้ากว่า
ปริญญาตรี
ชำย หญิง
9
2

ปริญญาตรี
ชำย
5
3

หญิง
5
8

สูงกว่า
ปริญญาตรี
ชำย
หญิง
4
7
-

รวม
20
22

10.2 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล
รายการ
รำยได้จัดเก็บเอง
รำยได้ที่รัฐบำลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ/
ระบุวัตถุประสงค์
รวม

ปี 2556
826,980.80
18,993,010.02
6,527,454
11,562,511.51

รายได้(บาท)
ปี 2557
799,987.57
16,347556.80
7,074,804
14,673,058

594,919.47
19,580,546.02
6,397,741
10,350,650

37,909,964.33

38,895,406.37

36,923,856.49
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ปี 2558

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
รายจ่ายจริงตามแผนงาน
แผนงาน
บริหำรงำนทั่วไป
รักษำควำมสงบภำยใน
กำรศึกษำ
สำธำรณสุข
เคหะและชุมชน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
กำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบกลำง
รวม

2557
12,865,033.83
577,054
1,994,961.69
328,326.60
2,029,414.10
310,235

2558
12,555,188.45
102,230.30
4,284,213.41
206,589.80
2,480,884.22
341,250

2559
13,591,971.85
61,665.10
5,710,667.87
217,568.20
2,398,337.72
215,570

1,556,040

1,755,318

1,838,910

2,401,000
1,349,866
23,410,931.22

4,454,700
3,367,900
9,223,271.90 8,583,065
35,403649.08 35,985,655.74
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2560
-

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2559
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคมนำคม กำรเกษตร สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
4. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
รวม

งบปกติ
งบสะสม
จำนวนเงิน
ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
3,367,900
13.19

3,730,331
17,682,686.76
163,053.10

รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ

14.61
0.64

533,995.30
60,000

0.23

25,537,965.74

โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจำปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำร อยู่ในระหว่ำง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดำเนินกำร ดำเนินกำร
√
√
√
√

โครงกำร
1.
2.
3.
4.

เบี้ยยังชีพ
เงินเดือนครู
ค่ำวัสดุทำงกำรศึกษำ
โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
รวม
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งบประมำณ
งบประมำณ งบประมำณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ำยไป
8,109,070
8,109,070
336,720
336,720
86,700
86,700
1,972,000
1,972,000
10,504,490 10,504,490

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย
และบูรณำภำพแห่งเขตอำนำจรัฐ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรดำรง
อยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
ควำมเจริญเติมโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ
วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ควำมมั่นคง
•การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและ
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล

ควำมมั่งคั่ง
•ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้
สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง
ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
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ควำมยั่งยืน
•การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ
รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำร
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง

•ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
•ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน
•ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำม
ปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึก
กำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
•ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและ
รำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต มีที่
อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

•เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน
สูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดสำคัญของ
กำรเชื่อมโยงในภูมภิ ำคทั้งกำรคมนำคม
ขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
ทำธุรกิจ มีบทบำทสำคัญในระดับภูมภิ ำค
และระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
•ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทำงปัญญำทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของ
ระบบนิเวศน์
•การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชำคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ควำมอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร
เสียสละเพื่อผลประโยชน์สว่ นรวม
•มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้
ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำร
พัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น
จำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และกำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศำสตร์
ชำติในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุก
ภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและ
รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หรือคติพจน์ประจำชำติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประชำชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6
ยุทธศำสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
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3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
5. ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
6. ยุทธศำสตร์กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม
1. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
2. กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กำรพัฒนำกำรค้ำและกำรลงทุน
4. กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุขอย่ำงยั่งยืน
5. กำรรักษำควำมมั่นคงชำยแดน
6. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วิสัยทัศน์ “เมืองน่ำอยู่ เศรษฐกิจสูอำเซียนและจีนตอนใต้ ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรค้ำผ่ำนแดน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 เมืองน่ำอยู่
2. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ต้าบลน่าอยู่ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีรำยได้ มีอำชีพ ดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง
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3. ลดปัญหำมลภำวะเป็นพิษและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ที่มีอยู่อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
5. ร่วมสร้ำงชุมชนที่เข้มแข็งและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละระยะทำงของถนนที่ได้มำตรฐำน
2. ร้อยละของประชำชนเดินทำงสะดวก
3. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภค
4. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้ำง
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ร้อยละคุณภำพชีวิตประชำชนดีขึ้น
ด้ำนคุณภำพชีวิต
2. จำนวนโครงกำรกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
3. จำนวนโครงกำรกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
4. จำนวนโครงกำรกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้ำนศำสนำ และวัฒนธรรม
5. ร้อยละจำนวนหมู่บ้ำนที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. จำนวน อปพร. ทีมกู้ชีพ กู้ภัยในเขต อบต. ที่ได้รับกำรเพิ่มศักยภำพ
กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 2. จำนวนครั้งที่เฝ้ำระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกำลสำคัญ
และกำรรักษำควำมสงบ
3. จำนวนหน่วยงำนที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนยำเสพติด
เรียบร้อย
ร่วมกันทั้งภำยนอกและภำยในพื้นที่
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
รักษำสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในกำรบริหำร
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จัดกำรขยะ
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมในกำรส่งเสริมอำชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมในกำรฝึกอำชีพ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ ประชำชน
ดี
2. ร้อยละในควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำนของ อบต.
3.จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำตนเอง

2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

เป้าหมาย
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยมุ่งสร้ำงและบูรณะถนน แหล่ง
น้ำ และสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชำชน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ประเพณี
ด้ำนคุณภำพชีวิต
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
3. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและสำธำรณสุข
4. พัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำส
5. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ
6. พัฒนำช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. จำนวน อปพร. ทีมกู้ชีพ กู้ภัยในเขต อบต. ที่ได้รับกำรเพิ่มศักยภำพ
กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 2. จำนวนครั้งที่เฝ้ำระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกำลสำคัญ
และกำรรักษำควำมสงบ
3. จำนวนหน่วยงำนที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนยำเสพติด
เรียบร้อย
ร่วมกันทั้งภำยนอกและภำยในพื้นที่
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรปลูกต้นไม้
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำรบริหำรจัดกำรขยะ
ส่งเสริมกำรเกษตร สร้ำงอำชีพ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชน ตำ
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วน
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ 2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรประชำชนและกำร
ดี
ปฏิบตั ิงำน พัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถำนที่
ปฏิบัติงำนให้พร้อมเพื่อบริกำรประชำชน

2.6 กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลอำจสำมำรถ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้ควำมสำคัญ
กับกำรวำงบทบำทกำรพัฒนำตำบลอำจสำมำรถในอนำคตอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภำพและบทบำทหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพื่อที่จะให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1. กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นเป็นอยู่ กำรทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. เพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำนให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยและลดอุบัติเหตุตำมท้องถนน และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน
6. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ ให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อน และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะ
กำรปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนำกำรจัดบริกำรสำธำรณะ หรือโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งถือเป็นภำรกิจ
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ อันเป็นรำกฐำนสำคัญ
ต่อกำรพัฒนำคน พัฒนำประเทศ ให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ควบคูก่ ับกำรพัฒนำด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน
โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ
รวมถึงกำรพิจำรณำ วิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน และควำมพึงพอใจ
ของประชำชนต่อกำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ จึงกำหนดจุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้ 6 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลอาจสามารถ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ ได้จัดทำกำรประชำคมเพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นในกำร
พัฒนำท้องถิ่น ในกำรนี้จึงได้นำข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกประชำชน กำรสำรวจ/
ออกพื้นที่ ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลกำรจัดทำแผนชุมชนของ
ตำบลอำจสำมำรถ มำวิเครำะห์และสรุปปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ดังนี้
ปัญหา
1.ด้ำนกำรศึกษำ
2.ด้ำนเศรษฐกิจ

3.ด้ำนสังคม

4.ด้ำนสิ่งแวดล้อม

5.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

ปัญหา
6.ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ

สภาพปัญหา/สาเหตุ
1.บุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอ
2.ขำดสื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
ครุภัณฑ์
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.ปัญหำควำมยำกจน ค่ำครองชีพสูงขึ้น
2.กำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต ส่งผลต่อ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
3.ต้นทุนทำงกำรผลิตสูง แต่ผลผลิตทำงกำรเกษตร
รำคำตกต่ำ
4.ขำดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร
5.ขำดเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรประกอบอำชีพ
6.ประสบปัญหำภัยธรรมชำติ เช่น ภัยแล้ง
7.เส้นทำงกำรขนส่งผลผลิตชำรุดเสียหำย
1.ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่
2.ปัญหำครอบครัว
3.กำรดูแลคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุจำก
รัฐยังไม่ทั่วถึง
1.ประชำชนขำดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ปัญหำผักตบชวำ วัชพืช
3.สภำพแหล่งน้ำตื้นเขิน
4.ปัญหำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะ
1.ประชำชนให้ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
2.กำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐ
กำรให้บริกำร
ประชำชนยังไม่ทั่วถึง ขำดกำรให้บริหำรเชิงรุก
สภาพปัญหา/สาเหตุ
1.ถนนชำรุดเสียหำย เป็นหลุมเป็นบ่อ
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
2.ถนนไม่ได้มำตรฐำน
3.ขำดงบประมำณในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
4.น้ำสำหรับอุปโภคไม่เพียงพอ
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ทำให้เกิด

5.ไฟฟ้ำสำธำรณะไม่เพียงพอ
6.ระบบระบำยน้ำไม่สะดวก
3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำรถด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค)
1. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1.เป็นภำรกิจ/อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของอปท. 1.ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
2.องค์กรมีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนด้ำน
ให้แก่อปท.ไม่เอื้อต่อกำรดำเนินกำร
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
3.ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน
โอกาส(Opportunity)
อุปสรรค(Threats)
1.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 1.บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำยังไม่เพียงพอ
ให้ควำมสำคัญ
2.โรงเรียนยังขำดแคลนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.รัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี 12 ปี
สื่อกำรสอน และวัสดุทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
3.ผู้ปกครองยังมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
4.ขำดควำมต่อเนื่องในกำรส่งเสริมกำรสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
5.สภำพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อกำรศึกษำ
ของเยำวชน
2. ด้ำนเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมสำคัญ
โอกาส(Opportunity)
1.เป็นนโยบำยที่รัฐบำลให้ควำมสำคัญ
2.กำรเกษตรเป็นสำขำกำรผลิตที่สำคัญของจังหวัด
3.พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตร
4.กำรคมนำคมขนส่งสะดวก
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จุดอ่อน (Weakness)
1.ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนด้ำนเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำอำชีพ
ต่ำง ๆ
อุปสรรค(Threats)
1.ค่ำครองชีพที่สูงขึ้น
2.เทคโนโลยีสมัยใหม่รำคำแพง
3.รำคำผลผลิตทำงเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนกำร
ผลิตสูง
4.กำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร
5.ขำดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร กำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนเป็นลักษณะต่ำงคนต่ำงทำ
3. ด้ำนสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมสำคัญ
2.เป็นภำรกิจ/อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของอปท.
3.มีงบประมำณในกำรดำเนินกำร
โอกาส(Opportunity)

จุดอ่อน (Weakness)
1.ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่อปท.ไม่เอื้อต่อกำรดำเนินกำร
อุปสรรค(Threats)

1. กำรกีฬำ
-รัฐส่งเสริมกีฬำและกำรออกกำลังกำย
2.ยำเสพติด
-รัฐบำลให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด
-มีแหล่งบำบัดฟื้นฟูทุกโรงพยำบำล
3.สังคมสงเครำะห์
-นโยบำยกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น
4.ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-มี อปพร.และตำรวจชุมขน

1.กำรกีฬำ
-ขำดพื้นที่สำธำรณะในกำรเล่นกีฬำ
-ขำดอุปกรณ์ในกำรเล่นกีฬำ
-ขำดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนใน
กำรให้คำแนะนำอย่ำงถูกวิธี
2.ยำเสพติด
-มีกำรลักลอบจำหน่ำยและเสพ
-ควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว
-ควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุ/ค่ำนิยมในสังคม
ปัจจุบัน

โอกาส(Opportunity)

อุปสรรค(Threats)
5.สำธำรณสุข
3.สังคมสงเครำะห์
-มี รพ.ส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล
-ขำดโอกำสเข้ำถึงบริกำร
-มีอำสำสมัครสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน
-ไม่รู้สิทธิของตัวเองในกำรขอรับควำม
-ประชำชนให้ควำมสำคัญด้ำนสำธำรณสุขมำกขึ้น ช่วยเหลือ
-จำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นในสังคม
4.ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง
5.สำธำรณสุข
โรคติดต่อตำมฤดูกำล เช่นไข้เลือดออก
4.ด้ำนบริหำรสำธำรณะ
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมสำคัญ
2.เป็นภำรกิจ/อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของอปท.
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จุดอ่อน (Weakness)
1.มีงบประมำณในกำรพัฒนำไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

โอกาส(Opportunity)
1.เป็นนโยบำยที่ยุทธศำสตร์ให้ควำมสำคัญ

อุปสรรค(Threats)
1.ถนนในตำบลยังไม่ได้รับกำรพัฒนำให้ได้
มำตรฐำน
2.กำรบรรทุกน้ำหนักเกินและไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยจรำจร

5.ด้ำนสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมสำคัญ
2.เป็นภำรกิจ/อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของอปท.

จุดอ่อน (Weakness)
1.ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่อปท.ไม่เอื้อต่อกำรดำเนินกำร

โอกาส(Opportunity)
1.เป็นนโยบำยที่ยุทธศำสตร์ให้ควำมสำคัญ
2.เป็นพื้นที่รำบลุ่ม และมีทรัพยำกรธรรมชำติอุดม
สมบูรณ์

อุปสรรค(Threats)
1.แม่น้ำ ลำห้วยมีวัชพืช
2.ประชำชนขำดจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมสำคัญ
2.เป็นภำรกิจ/อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของอปท.
3.รับฟังควำมคิดเห็นของทุกภำคส่วน

จุดอ่อน (Weakness)
1.ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมำกและ
มีกำรปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้กำรปฏิบัติงำน
ยุ่งยำกขึ้น

โอกาส(Opportunity)
อุปสรรค(Threats)
1.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 1.ประชำชนขำดควำมเข้ำใจในกำรทำงำนของ
ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ภำครำชกำรและยังไม่ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
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แบบ ยท.01

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดนครพนมกั บกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ยุทธศำสตร์
จังหวัดนครพนม

1. กำรพัฒนำ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ
อปท.ในเขต
จังหวัดนครพนม

กำร
พัฒนำกำร
ค้ำผ่ำนแดน

กำรพัฒนำ
และส่งเสริม
กำร
ท่องเที่ยว

กำรพัฒนำ
เกษตรและ
อุตสำหกรร
มกำรเกษตร

เมืองน่ำ
อยู่

กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

กำรปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
ภำครัฐ

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพ
ชีวิต

จัดระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
กำรรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย

ด้ำน
ทรัพยำกรธ
รรมชำติ
และ
สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำ
ด้ำน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วน
ตำบล

2. กำร
พัฒนำกำร
เกษตรและ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตรเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

3. กำร
พัฒนำกำรค้ำ
และกำรลงทุน
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4. กำรพัฒนำ
สังคมและ
คุณภำพชีวิตเพื่อ
สร้ำงควำมสุข
อย่ำงยั่งยืน

5. กำรรักษำ
ควำมมั่นคง
ชำยแดน

6. กำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

แบบ ยท.01

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

แผนงำน

1. ประชำชนได้รับ
บริกำร
ด้ำนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรพื้นฐำน
อย่ำงทั่วถึง
1.กำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบ
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร

อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

เคหะและ
ชุมชน

2. ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิต
ที่ดี มีรำยได้ มีอำชีพ
ดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง

2.กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ กำร
ทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

กำรศึกษำ

3. ส่งเสริมให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงำมของ
ท้องถิ่น

3.เพิ่มศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่ อปพร.
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยและลดอุบัติเหตุ
ตำมท้องถนน และกำร
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

สำธำรณสุข

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
นันทนำกำร

4. ลดปัญหำมลภำวะเป็น
พิษและกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่มีอยู่อย่ำงสมดุลและ
ยั่งยืน

4.กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

รักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

แผนผังยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

“ตำบลน่ำอยู่ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
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4. ด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

5.กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
สร้ำงรำยได้
ให้แก่ประชำชน

งบ
กลำง

สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ของชุมชน

5. ร่วมสร้ำงชุมชนที่
เข้มแข็ง
และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

6.กำรบริหำรจัดกำรที่
ดี และส่งเสริม
สนับสนุนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น
.กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
และส่งเสริมสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
บริหำร
ทั่วไป
แบบ ยท.02

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

1.กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน

2. กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต

3. กำรพัฒนำด้ำนกำร
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย

1. ประชำชนได้รับบริกำร
ด้ำนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรพื้นฐำน
อย่ำงทั่วถึง

2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต
ที่ดี มีรำยได้ มีอำชีพ
ดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง

3. ส่งเสริมให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น

5. กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง

4. ลดปัญหำมลภำวะเป็นพิษ
และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่มีอยู่อย่ำงสมดุลและยั่งยืน

ค่ำเป้ำหมำย

ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและสำธำรณสุข
พัฒนำสังคมและส่งเสริม คุณภำพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยำกไร้
และผู้ด้อยโอกำส พัฒนำ ส่งเสริม
สนับสนุน กำรศึกษำทั้งในระบบและนอก
ระบบ พัฒนำช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ให้แก่ประชำชน

ดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
เพิ่มศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่
อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ป้องกันและบรรเทำ
22สำธำรณภัยและลด
อุบัติเหตุทำงท้อง
ถนน

5. ร่วมสร้ำงชุมชนที่เข้มแข็ง
และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

แบบ ยท.02

แผนผังยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
โดยมุ่งสร้ำงและ
บูรณะถนน แหล่ง
น้ำ และ
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร เพื่อ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชำชน

6. ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น
กำรปลูกต้นไม้
อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ำ กำร
บริหำรจัดกำร
ขยะ

ส่งเสริม
กำรเกษตร
สร้ำงอำชีพ
เพื่อเพิ่ม
รำยได้ให้กับ
ประชำชน
ตำแนว
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและองค์กรทุก
ภำคส่วน
พัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรประชำชน
และกำรปฏิบัติงำน พัฒนำ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถำนที่
ปฏิบัติงำนให้พร้อมเพื่อ
บริกำรประชำชน

กลยุทธ์

แผนงำน
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

1.กำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบ
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร

อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ
ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม เมืองน่ำอยู่
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

2.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ควำมเป็นอยู่ กำรทำนุ
บำรุงรักษำศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
เคหะและ
ชุมชน

3.เพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ให้แก่ อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยและลด
อุบัติเหตุตำมท้องถนน และ
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

4.กำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

5.กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
สร้ำงรำยได้
ให้แก่ประชำชน

กำรศำสนำ
รักษำ
วัฒนธรรมและ
ควำมสงบ
นันทนำกำร
ภำยใน
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ควำมก้ำวหน้ำ
กลยุทธ์
ผลผลิต/
ของเป้ำหมำย
61
62
63
64
โครงกำร

กำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ อบต.

เป้ำ
ประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

ประชำชน ร้อยละ
ได้รับ
บริกำร
ด้ำน
สำธำรณูป
โภค
สำธำรณูป

สำธำรณสุข

2

2

2

2

ปีละ 2
หมู่บ้ำน

11

11

11

11

ปีละ 11
หมู่บ้ำน
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1.กำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบ
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร

งบ
กลำง

6.กำรบริหำรจัดกำรที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่นกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี และส่งเสริม
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น

สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ของชุมชน

แบบ
บริหยท.03
ำร
ทั่วไป

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.ก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีต

กองช่ำง

สป

2.ปรับปรุง/ก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง/

กำร
พื้นฐำน
อย่ำง
ทั่วถึง

11

11

11

11

ปีละ 11
หมู่บ้ำน

3. ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต

แบบ ยท.03

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 1

กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

เมืองน่ำอยู่

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

เป้ำ
ประสงค์

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ควำมก้ำว
กลยุทธ์
ผลผลิต/
หน้ำของ
61
62
63
64
โครงกำร
เป้ำหมำย
1

1

1

1

ปีละ 1
โครงกำร

1

1

1

1

ปีละ 1
โครงกำร

แหล่ง
กักเก็บน้ำ
เพื่อกำร
เกษตรเพิ่มขึ้น
ระบบ
ระบำยน้ำ
เพิ่มขึ้น
24

1.กำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบ
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.ปรับปรุงแหล่งกัก
เก็บน้ำ
เพื่อกำรเกษตร

กองช่ำง

สป

2. ก่อสร้ำง
บล็อคคอนเวิดส์

3

3

3

3

ปีละ
3 จุด

ระบบ
ระบำยน้ำ
เพิ่มขึ้น

3. วำงท่อระบำยน้ำ

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำสังคม
กำรพัฒนำ
และคุณภำพ
ทรัพยำกร
ชีวิตเพื่อสร้ำง
มนุษย์
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

เป้ำ
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงกำร

ส่งเสริมให้ 1. จำนวน
ประชำชน
โครงกำร/
มีส่วนร่วมใน กิจกรรม
กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
วัฒนธรรม
คุณภำพ
อันดีงำมของ
ชีวิต
ท้องถิ่น
2. จำนวน
โครงกำร/
ในกำร
ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

ค่ำเป้ำหมำย

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

61

62 63

64

11

11 11

11

ปีละ 11
หมู่บ้ำน

ประชำชนสนใจและ
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

1.อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนในกำรอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น

ศึกษำ

คลัง

1

1

1

1

ปีละ 1
โครงกำร

จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร

2.อุดหนุนสภำวัฒนธรรม
ตำบลอำจสำมำรถ

ศึกษำ

คลัง

1

1

1

1

ปีละ 1
โครงกำร

จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

3.โครงกำรสืบสำน
ประเพณีสงกรำนต์

ศึกษำ

คลัง

1

1

1

1

จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร

4. สนับสนุนประเพณี
ไหลเรือไฟ

ศึกษำ

คลัง

จำนวนผู้เข้ำร่วม

5.โครงกำรจัดกำรแข่งขัน

ศึกษำ

คลัง

1

1

1

1
25

ปีละ 1
โครงกำร
ปีละ 1

ท้องถิ่น

โครงกำร

กิจกรรม

เรือยำวประเพณี
ศึกจ้ำวลำน้ำโขง
แบบ ยท.03

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 5

ยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

พันธกิจ

พัฒนำ
ส่งเสริม
และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ
กำร
สำธำรณสุข
กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่ำเป้ำหมำย
60

61

62

63

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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แนวทำงกำร
พัฒนำ
1.ส่งเสริม
สนับสนุน
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ ควำมก้ำว
แนวทำงกำร
หน้ำของ
พัฒนำ
เป้ำหมำย
(ตัวชีวัดรวม)
จำนวนผู้เข้ำร่วม
ปีละ
กิจกรรม
5 ครัง้
จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงกำร

จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงกำร
ปีละ 1
โครงกำร

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

6.จัดกิจกรรมวัน
สำคัญ
ทำงศำสนำ รัฐพิธี
7.โครงกำรประเพณี
ลอยกระทง

สป

คลัง

ศึกษำ

คลัง

8.โครงกำรรับเสด็จ

สป

คลัง

9.โครงกำรทำบุญช่วง
เข้ำพรรษำ

ศึกษำ

คลัง

แบบ ยท.03
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำสังคม
กำรพัฒนำ
และคุณภำพ
ทรัพยำกร
ชีวิตเพื่อสร้ำง
มนุษย์
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

พันธกิจ

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์ 60
(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนำ
ส่งเสริม
และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ
กำร
สำธำรณสุข
กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท้องถิ่น

ค่ำเป้ำหมำย

แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

2.ส่งเสริม จำนวนผู้เข้ำร่วม
สนับสนุน
กิจกรรม
ด้ำนกีฬำ
และ
นันทนำกำร จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
โครงกำร

1.โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด
ภำยในตำบล

ศึกษำ

คลัง

61

62

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
โครงกำร

3.จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกำย

1

1

1

1

11

11

11

ปีละ 1
แห่ง
ปีละ 11
หมู่บ้ำน

4.ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ

11

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1 2.โครงกำรจัดส่งนักกีฬำ
โครงกำร ของอบต.เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกับหน่วยงำนอื่น

5.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ

แบบ ยท.03

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์

พันธกิจ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
27

แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว

ควำมก้ำว

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน

หน่วย

กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

อปท.ในเขต
จังหวัด

อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

พัฒนำ
ส่งเสริม
และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ
กำร
สำธำรณสุข
กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ทัองถิ่น

ระดับ
60
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

61

62

63

พัฒนำ

ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

หน้ำของ
เป้ำหมำย

รับผิดชอบ
หลัก

2

2

2

2

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 2
โครงกำร

1.จัดซื้อจัดหำวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ในกำรป้องกันโรค

สป

คลัง

11

11

11

11

3.ส่งเสริม
สุขภำพ
อนำมัย
และ
สำธำรณสุข

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

กลุ่ม อสม. 2.สนับสนุนองค์กร
11 กลุ่ม อสม.

สป

คลัง

1

1

1

1

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
ครั้ง

ศึกษำ

คลัง

3.สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ

สนับ
สนุน

แบบ ยท.03
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

พันธกิจ

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์ 60
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่ำเป้ำหมำย
61

62
28

63

แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำสังคม กำรพัฒนำ
และคุณภำพ
ทรัพยำกร

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ

พัฒนำ
ส่งเสริม
และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ
กำร
สำธำรณสุข
กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท้องถิ่น

พันธกิจ

พัฒนำ
ส่งเสริม

3

3

3

3

4.ส่งเสริม
สวัสดิกำร
สังคม

จำนวนผู้ที่
ได้รับกำร
สงเครำะห์

3
กลุ่ม

1.สงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยู ผู้พิกำร
ผู้ป่วยเอดส์

สป

คลัง

2

2

2

2

5.พัฒนำ
และส่งเสริม
เด็กและ
เยำวชน

จำนวน ศพด.
ที่ได้รับกำร
สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 2
แหง

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

กองกำร
ศึกษำฯ

คลัง

2.จัดกิจกรรมวันเด็ก

กองกำร
ศึกษำฯ

คลัง

2

จำนวน ศพด.
ที่ได้รับกำร
ปรับปรุง
ต่อเติม
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์ 60
(ตัวชี้วัดรวม)
6

2

2

2

ค่ำเป้ำหมำย
61

62

63

6

6

6
29

ปีละ 2
แหง

3.ปรับปรุง/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

5.พัฒนำ
จำนวน
และส่งเสริม สถำนศึกษำ

2 ศพด. 4.โครงกำรอำหำร
4 รร.
กลำงวัน

กองกำร
ศึกษำฯ
แบบ ยท.03

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองกำร
ศึกษำฯ

คลัง
กองช่ำง

หน่วย
สนับ
สนุน
คลัง

ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

มนุษย์

คุณภำพ
ชีวิต

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ
กำร
สำธำรณสุข
กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท้องถิ่น

พันธกิจ

พัฒนำ
ส่งเสริม
และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ

เด็กและ
เยำวชน
6

6

6

6

1

1

1

1

2

2

2

2

ที่ได้รับกำร
สนุบสนุน
ค่ำอำหำร
กลำงวัน
และอำหำร
เสริม(นม)

2 ศพด. 5. โครงกำร อำหำรเสริม กองกำร
4 รร.
(นม) โรงเรียน
ศึกษำฯ

คลัง

จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงกำร

6.โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเด็กและ
เยำวชน

คลัง

จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ปีละ 2
แห่ง

7.โครงกำรสำนสัมพันธ์ กองกำร
แม่ลูก ศพด.
ศึกษำฯ
แบบ ยท.03

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
เป้ำประสงค์ 60 61 62 63
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

สป

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

คลัง

หน่วย
สนับ
สนุน

2

2

2

2

5.พัฒนำ
จำนวนผู้เข้ำร่วม
และส่งเสริม กิจกรรม
เด็กและ
เยำวชน

ปีละ 2
แห่ง

8.โครงกำรวันแม่
ศพด.

กองกำร
ศึกษำฯ

คลัง

2

2

2

2

จำนวนผู้เข้ำร่วม

ปีละ 2

9. โครงกำร

กองกำร

คลัง

30

กำร
สำธำรณสุข
กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท้องถิ่น

กิจกรรม

1

1

1

1

จำนวน
กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเกี่ยวกับ
ทักษะภำษำ
ต่ำงประเทศ

แห่ง

ปีละ 1
โครงกำร

ปฐมนิเทศน์
เด็ก ศพด.

10.จัดอบรมให้
ควำมรู้
เรื่องอำเซียนให้กับ
เยำวชนและ
ประชำชน

ศึกษำฯ

กองกำร

คลัง

ศึกษำฯ

สป

แบบ ยท.03

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ชีวิต

พันธกิจ

พัฒนำ
ส่งเสริม
และสนับ
สนุนกำร
จัดกำร
ศึกษำ
กำร
สำธำรณสุข

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์ 60
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่ำเป้ำหมำย
61

62

63

5

5

5

5

11

11

11

11

31

แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

6.พัฒนำ
ช่องทำง
กำรรับรู้
ข้อมูลข่ำว
สำรให้แก่
ประชำชน

จำนวนครั้ง
ในกำร
เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร

ปีละ 5
ครั้ง

1.ส่งเสริมกำรโฆษณำ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของอบต.

สป

ทุก
ส่วน/
กอง

จำนวน
หมู่บ้ำน
ได้รับ

วันละ
11 ฉบับ

2.จัดซื้อหนังสือพิมพ์
หมู่บ้ำน

สป

คลัง

กำรกีฬำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท้องถิ่น

หนังสือพิมพ์

แบบ ยท.03
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม เมืองน่ำอยู่
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
กำรรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย

พันธกิจ

ป้องกัน
บำบัด
แก้ไข
ปัญหำยำ
เสพติด
อย่ำงมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์ 60
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชำชน
มีควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ค่ำเป้ำหมำย
61

62

63

1

1

1

1

2

2

2

2
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แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.ส่งเสริม
พัฒนำระบบ
ป้องกันและ
บรรเทำ
สำธำรณภัย
และอุบัติภัย

จำนวนอปพร.
ทีมกู้ชีพ
ได้รับกำรเพิ่ม
ศักยภำพ

ปีละ 1
ครั้ง

1.ฝึกอบรม อปพร.

สป

ทุก
ส่วน/
กอง

อัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน
ลดลง

ปีละ 2
ครั้ง

2.ตั้งจุดอำนวยควำม
สะดวกช่วงเทศกำล

สป

คลัง

1

จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์
ในกำรป้องกัน
บรรเทำ
สำธำรณภัย
เพิ่มขึ้น
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม เมืองน่ำอยู่
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
กำรรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย

พันธกิจ

ป้องกัน
บำบัด
แก้ไข
ปัญหำยำ
เสพติด
อย่ำงมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ระดับ
เป้ำประสงค์ 60
(ตัวชี้วัดรวม)

1

1

1

ค่ำเป้ำหมำย
61

62

63

1

1

1

1

1

1

1

1
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ปีละ 1
โครงกำร

3.จัดซื้อจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย

สป

คลัง

แบบ ยท.03

แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.ส่งเสริม มีงบประมำณ
พัฒนำระบบ เพียงพอใน
ป้องกันและ กำรช่วยเหลือ
บรรเทำ
สำธำรณภัย
และอุบัติภัย

ปีละ 1
โครงกำร

4.งบประมำณ
เพื่อช่วยเหลือในกำร
เกิดภัยพิบัติและกรณี
ฉุกเฉิน

สป

ทุก
ส่วน/
กอง

ปีละ 1
โครงกำร

5.ฝึกอบรม/สัมมนำ
พัฒนำควำมรู้ด้ำน
สำธำรณภัย ให้แก่ผู้นำ
ชุมชนและประชำชน
ทั่วไป

สป

คลัง

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม เมืองน่ำอยู่
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
กำรรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย

พันธกิจ

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)

ป้องกัน
บำบัด
แก้ไข
ปัญหำยำ
เสพติด

1

1

1

1

อย่ำงมี
ส่วนร่วม

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2.สร้ำง
เครือข่ำย
ป้องกันและ
ปรำบปรำม
อำชญำกรร
ม
และ
ยำเสพติด
ให้โทษ

ปัญหำ
อำชยำกรรม
และยำเสพติด
ลดลง

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

ปีละ 1
โครงกำร

1.ฝึกอบรมให้ควำมรู้
กำรป้องกันยำเสพติด
ให้โทษ

สป

ทุก
ส่วน/
กอง

ปีละ 1
ครั้ง

2.จัดซือ้ น้ำยำตรวจสำร
เสพติด

สป

คลัง

จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
โครงกำร

3.สนับสนุนกิจกรรม
ทู บี นัมเบอร์วัน
ต้ำนยำเสพติด

สป

คลัง

จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
โครงกำร

4.ติดตั้งกล้อง
CCTV ตำมจุดเสี่ยง

สป

คลัง

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม เมืองน่ำอยู่
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์
อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
ทรัพยำกร
และสิ่ง
แวดล้อม

พันธกิจ

กำรกำจัด
ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
สร้ำง
สิ่งแวดล้อม
ที่ดี
อย่ำงยั่งยืน

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)
ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
และสิ่ง
แวดล้อม
ได้รับกำร
ดูและรักษำ
อย่ำงเหมำะ
สมและ
สมดุล

1

1

1

1

1

1

1

1

1.สร้ำงจิต
สำนึกและ
ตระหนัก
ในกำร
จัดกำร
ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
และ
สิ่งแวดล้อม

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

จำนวน
กิจกรรมใน
กำรสร้ำง
จิตสำนึก
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
และ
สิ่งแวดล้อม

ปีละ 1
โครงกำร

1.จัดกิจกรรมสร้ำง
จิตสำนึกกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

สป

ทุก
ส่วน/
กอง

จำนวนพื้นที่
สีเขียวเพิ่มขึ้น

ปีละ 1
ครั้ง

2.ปลูกต้นไม้ทดแทน

สป

ทุก
ส่วน/
กอง

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์

พันธกิจ

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
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ควำมก้ำว

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน

หน่วย

กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม เมืองน่ำอยู่
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

อบต.
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
ทรัพยำกร
และสิ่ง
แวดล้อม

กำรกำจัด
ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
สร้ำง
สิ่งแวดล้อม
ที่ดี
อย่ำงยั่งยืน

ระดับ
60
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

61

62

63

พัฒนำ

ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
และสิ่ง
แวดล้อม
ได้รับกำร
ดูและรักษำ
อย่ำงเหมำะ
สมและ
สมดุล

1

1

1

1

1

1

1

1

2.กำร
บริหำร
จัดกำรและ
รณรงค์กำร
กำจัดขยะ
มูลฝอย

1

1

1

1

ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)

หน้ำของ
เป้ำหมำย

รับผิดชอบ
หลัก

สนับ
สนุน

ปัญหำขยะ
ในพื้นที่ลดลง

ปีละ 1
โครงกำร

1.รณรงค์ประชำสัมพันธ์ สป
กำรกำจัดขยะและ
รักษำสิ่งแวดล้อม

ทุก
ส่วน/
กอง

มีถึงขยะ
เพียงพอ

ปีละ 1
ครั้ง

2. จัดซื้อถังขยะ

สป

กองคลัง

ปัญหำขยะ
ในพื้นที่ลดลง

ปีละ 1
ครั้ง

3.จัดหำพื้นที่กำจัดขยะ
มูลฝอยและบริหำร
จัดกำร
ให้ถูกสุขลักษณะ

สป

กองคลัง

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

พันธกิจ

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)
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ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำ
กำรเกษตร
และ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำ
กำรเกษตร
และ
อุตสำหกรรม

กำรเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมและ
พัฒนำ
ศักยภำพ
ของคน
ครอบครัว
และชุมชน
ในกำรพึ่ง
ตนเองได้
ตำมแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชำชน
มีอำชีพและ
รำยได้
เพิ่มขึ้น

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.ส่งเสริม
กำรเรียนรู้
และ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
โครงกำร

1.จัดตั้งศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทำงกำร
เกษตร

สป

กองคลัง

จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
ครั้ง

2. ส่งเสริมและสนับสนุน สป
กำรทำเกษตรแบบ
ผสมผสำนเกษตรทำง
เลือก เกษตรอินทรีย์
และเกษตรทฤษฎีใหม่

กองคลัง

จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
โครงกำร

3.โครงกำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

กองคลัง

สป

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำ
กำรเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่3
กำรพัฒนำ
กำรเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ

พันธกิจ

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำงกำร ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
พัฒนำ
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)

ส่งเสริมและ ประชำชน
พัฒนำ
มีอำชีพและ

1

1

1

1
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2.ส่งเสริม
อำชีพและ

จำนวนกลุ่ม
อำชีพที่ได้รับ

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย
ปีละ 1
กลุ่ม

ผลผลิต/โครงกำร

1.ส่งเสริมกำรจัดตั้ง
กลุ่มอำชีพ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สป

หน่วย
สนับ
สนุน
กองคลัง

และ

และ

กำรเกษตร
เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กำรเกษตร

อุตสำหกรรม

อุตสำหกรรม

ด้ำน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ศักยภำพ
ของคน
ครอบครัว
และชุมชน
ในกำรพึ่ง
ตนเองได้
ตำมแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รำยได้
เพิ่มขึ้น
1

1

1

1

1

1

1

1

สร้ำงกำร
กระจำย
รำยได้ของ
ประชำชน

กำรจด
ทะเบียน
เพิ่มขึ้น
จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
ครั้ง

2.ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอำชีพและ
ฝีกทักษะอำชีพให้กับ
ประชำชน
ในตำบลในตำบล

สป

กองคลัง

ปีละ 1
โครงกำร

3.จัดให้มีกำรจ้ำงงำน
ในพื้นที่

สป

กองคลัง

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรปรับ
สมดุลและ
กำรเพิ่ม

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรบริหำร
จัดกำร

ประสิทธิภำพ

กำรบริหำร

พันธกิจ

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
จัดกำร
ภำครัฐที่ดี

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนว
ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
ทำงกำร
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
พัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)
องค์กรมี
ศักยภำพ
ในกำร
ทำงำน
ภำยใต้

3

3

3

3
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1.ส่งเสริม จำนวนผู้เข้ำ
กำรมี
ร่วมประชำคม
ส่วนร่วม
ของ
ประชำชน จำนวนผู้

ควำมก้ำวห
น้ำของ
เป้ำหมำย
ปีละ 3
ครั้ง

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับ
สนุน

1.จัดประชุมประชำคม สป
ให้ประชำชนแสดง
ควำมคิดเห็น

ทุก
ส่วน/
กอง

2.ส่งเสริมกำรมีส่วน

กองคลัง

สป

จัดกำร
ภำครัฐ

บ้ำนเมือง
ที่ดี

และมี
ส่วนร่วม
ทุกภำคส่วน

กฎหมำย
ระเบียบ
หนังสือ
สั่งกำร
โดย
เคร่งครัด

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

และ
ทุกภำค
ส่วน

เข้ำร่วม
กิจกรรม
จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร
จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ปีละ 1
ครั้ง
ปีละ 1
ครั้ง

ส่วนร่วม
ขององค์กรสตรี
3.สนับสนุนโครงกำร
ตำมแนวพระรำชดำริ

ปีละ 1
ครั้ง

4.ส่งเสริมกำร
ดำเนินงำน
ของศูนย์ข้อมูล

สป

กองคลัง

สป

กองคลัง

แบบ ยท.03
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรปรับ
สมดุลและ
กำรเพิ่ม

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรบริหำร
จัดกำร
บ้ำนเมือง
ที่ดี

ประสิทธิภำพ

กำรบริหำร
จัดกำร
ภำครัฐ

พันธกิจ

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
จัดกำร
ภำครัฐที่ดี
และมี
ส่วนร่วม
ทุกภำคส่วน

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนว
ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
ทำงกำร
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
พัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)
องค์กรมี
ศักยภำพ
ในกำร
ทำงำน
ภำยใต้
กฎหมำย
ระเบียบ
หนังสือ

4

4

4

4

4

4

4

4
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2.ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ของ
บุคลำกร
และ
องค์กร
ให้มีขีด

บุคลำกร
ปฏิบัติงำน
อย่ำงมี
ศักยภำพ
และได้รับกำร
พัฒนำ
ทักษะควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง

ควำมก้ำวห
น้ำของ
เป้ำหมำย
4
ส่วน
รำชกำร

4
ส่วน

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

1.เงินเดือน
ค่ำตอบแทน
สวัสดิกำร
ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น

ทุก

2.เพิ่มประสิทธิภำพ
ของผู้บริหำร

ทุก
ส่วน/

ส่วน/
กอง

หน่วย
สนับ
สนุน

สั่งกำร
โดย
เคร่งครัด

ควำม
สำมำรถ
ในกำร
พัฒนำ
4

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรปรับ
สมดุลและ
กำรเพิ่ม

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรบริหำร
จัดกำร
บ้ำนเมือง
ที่ดี

ประสิทธิภำพ

กำรบริหำร
จัดกำร
ภำครัฐ

พันธกิจ

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
จัดกำร
ภำครัฐที่ดี
และมี
ส่วนร่วม
ทุกภำคส่วน

4

4

รำชกำร

4
ส่วน
รำชกำร

4

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
แนว
ตัวชี้วัดระดับแนว
ระดับ
ทำงกำร
ทำงกำรพัฒนำ
60
61
62
63
เป้ำประสงค์
พัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)
(ตัวชี้วัดรวม)
องค์กรมี
ศักยภำพ
ในกำร
ทำงำน
ภำยใต้
กฎหมำย
ระเบียบ
หนังสือ
สั่งกำร
โดย
เคร่งครัด

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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3.กำร
พัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
สำนักงำน
และ
เทคโนโลยี

วัดสุ
อุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ระบบ
สำธำรณูปโภค
ในกำร
ปฏิบัติงำน
บริกำร
ประชำชน
เพียงพอ

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

ส.อบต.
พนักงำน เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมตำม
หลักสูตรต่ำง ๆ
3.ฝึกอบรม สัมมนำ
ดูงำนนอกสถำนที่

กอง

ทุก
ส่วน/
กอง
แบบ ยท.03

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

4
ส่วน
รำชกำร

1.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำนักงำน
ให้เพียงพอ

ทุก
ส่วน/
กอง

4
ส่วน
รำชกำร
4
ส่วน
รำชกำร

2.ค่ำสำธำรณูโภค

ทุก
ส่วน/
กอง
ทุก
ส่วน/
กอง

3.กำรบำรุงรักษำ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง

หน่วย
สนับ
สนุน

4
4

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศำสตร์
อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อสร้ำง
ควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรปรับ
สมดุลและ
กำรเพิ่ม

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรบริหำร
จัดกำร
บ้ำนเมือง
ที่ดี

ประสิทธิภำพ

กำรบริหำร
จัดกำร
ภำครัฐ

พันธกิจ

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
จัดกำร
ภำครัฐที่ดี
และมี
ส่วนร่วม
ทุกภำค
ส่วน

4
4

4

4
ส่วน
รำชกำร
4
ส่วน
รำชกำร

4

4

4

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ
ตัวชี้วัดระดับ
ค่ำเป้ำหมำย
แนว
ตัวชี้วัดระดับแนว
เป้ำประสงค์
ทำงกำร
ทำงกำรพัฒนำ
(ตัวชี้วัดรวม) 60 61 62 63
พัฒนำ
(ตัวชีวัดรวม)
องค์กรมี
ศักยภำพ
ในกำร
ทำงำน
ภำยใต้
กฎหมำย
ระเบียบ
หนังสือ
สั่งกำร
โดย
เคร่งครัด

4

4

4

4

4

4

4

4

3.กำร
พัฒนำ
ระบบกำร
บริหำร
สำนักงำน
และ
เทคโนโลยี

สถำนที
ปฏิบัติงำน
เพื่อบริกำร
ประชำชน
เพิ่มขึ้น
จำนวน
กิจกรรม
ที่ดำเนินกำร
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ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย

4.กำรจ้ำงเหมำบริกำร
5.ค่ำรับรอง

ผลผลิต/โครงกำร

ทุก
ส่วน/
กอง
ทุก
ส่วน/
กอง
แบบ ยท.03

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

4
ส่วน
รำชกำร

6.ปรับปรุงสำนักงำน
และปรับปรุงภูมิทัศน์

ทุก
ส่วน/
กอง

4
ส่วน
รำชกำร
4
ส่วน
รำชกำร

7.ก่อสร้ำงอำคำร
สำนักงำนอบต.

ทุก
ส่วน/
กอง
ทุก
ส่วน/
กอง

8.จัดกิจกรรม

Big Cleaning
Day

หน่วย
สนับ
สนุน
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ส่วนที่ 4
การน้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศำสตร์

ด้ำน

แผนงำน

1

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

บริกำรชุมชนและ
สังคม

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองช่ำง
เคหะและชุมชน
กำรศึกษำ
กองกำรศึกษำฯ
สำนักงำนปลัด
สำธำรณสุข
กำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
สังคมสงเครำะห์

2

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

บริกำรชุมชนและ
สังคม

3

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

บริกำรทั่วไป
กำรดำเนินงำนอื่น

รักษำควำมสงบภำยใน
งบกลำง

สำนักงำนปลัด

บริกำรชุมชนและ
สังคม
บริกำรชุมชนและ
สังคม
บริกำรชุมชนและ
สังคม
บริหำรทั่วไป
4 ด้ำน

สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
บริหำรทั่วไป
10 แผนงำน

สำนักงำนปลัด

4
5
6
รวม

6 ยุทธศำสตร์

~ 43 ~

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
4 สำนัก/กอง

หน่วยงำน
สนับสนุน
อบต.

~ 44 ~

ส่วนที่ 4 การน้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ

ที่

บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพั ฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
64
(KPI)

1

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 180
ม.สะพำนมิตรภำพ 3 –
บ้ำนนำยกำไสย

360,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

2

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 200
ม.บ้ำนนำยกำไสย-บ้ำน
นำยบุญรอด

400,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

3

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 150
ม. บ้ำนนำยบุญรอดบ้ำนนำยอ่อนตำ

240,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
~ 45 ~

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง

ที่

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

61

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
62
63

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง

4

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 120
ม.สะพำนมิตรภำพ 3 –
โรงสีเทียมศักดิ์

240,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

5

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 130
ม.บ้ำนนำยพรมดี -ทำง
หลวง 212

260,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

6

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 500
ม. (หน้ำ รพ.สต.)

800,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

7

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
2 บ้ำนสำรำญ

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 500
ม. (ในหมู่บ้ำน)

800,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
~ 46 ~

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ
8

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
4 บ้ำนไผ่ล้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.40 ม. ยำว 500
ม.สองฝั่งถนนกลำง
หมู่บ้ำน

1,000,000

1,000,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

9

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
4 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

จำกบ้ำนนำยสไว-บ้ำน
นำยพลทะยำ

100,000

100,000

จานวนครั วเรื อน มี
ระบบระบายน ้าทิ ้ง

10

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
4 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

บ้ำนนำงบรรเทำ -บ้ำน
นำงขำน

100,000

100,000

จานวนครั วเรื อน มี
ระบบระบายน ้าทิ ้ง

9

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
5 บ้ำนอำจสำมำรถ

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.40 ม. ยำว
1,000 ม.ทุกซอย

1,000,000

1,000,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

ที่
10

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
6 บ้ำนอำจสำมำรถ

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.40 ม. ยำว 500
ม.ทุกซอย

1,000,000

~ 47 ~

64
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ

ทิ้ง
11

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
7 บ้ำนนำหัวบ่อ

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม. ยำว 400
ม.สองข้ำง บ้ำนนำยถันบ้ำนนำยพีระ

1,000,000

1,000,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

12

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม.ยำวยำว
100 ม.จำกสี่แยก-หน้ำ
วัด

100,000

100,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

13

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม.ยำวยำว
100 ม.จำกสี่แยกบ้ำน
ผู้ใหญ่-ทุ่งนำวัด

100,000

100,000

จำนวนครัวเรือน
มีระบบระบำยน้ำ
ทิ้ง

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

14

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม.ยำวยำว
100 ม.จำกสี่แยก-ไปวัด
สองข้ำง

200,000

200,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

15

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ

เพื่อพัฒนำระบบ

กว้ำง 0.40 ม. ยำว 100

100,000

100,000

จำนวนครัวเรือน มี

~ 48 ~

ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกในระบบระบำยน้ำ
ทิ้งจำกครัวเรือนและ
ป้องกันกำรเกิดน้ำท่วมขัง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รับควำมสะดวก กองช่ำง
ในระบบระบำยน้ำทิ้งจำก
ครัวเรือนและป้องกันกำร
เกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำมสะดวก กองช่ำง

หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

ระบำยน้ำ

ม.แยกไปวัดทำงทิศ
ตะวันตก

16

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.40 ม. ยำว 100
ม.จำกศูนย์ไปทุ่งนำ

100,000

100,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

17

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม.ยำว 100
ม. หน้ำวัด-ม.4

100,000

100,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

ที่

ระบบระบำยน้ำทิ้ง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

18

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม.ยำว
100 ม.จำกสี่แยกบ้ำน
ผู้ใหญ่-ม.4

100,000

100,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

19

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
หมู่ที่ 11 บ้ำนห้อม

เพื่อพัฒนำระบบ
ระบำยน้ำ

กว้ำง 0.50 ม.ยำว
200 ม.ต่อจำกเดิม

200,000

200,000

จำนวนครัวเรือน มี
ระบบระบำยน้ำทิ้ง

20

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อพัฒนำระบบกำร

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว

100,000

จำนวน ครัวเรือน
~ 49 ~

ในระบบระบำยน้ำทิ้งจำก
ครัวเรือนและป้องกันกำร
เกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำมสะดวก กองช่ำง
ในระบบระบำยน้ำทิ้งจำก
ครัวเรือนและป้องกันกำร
เกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำมสะดวก กองช่ำง
ในระบบระบำยน้ำทิ้งจำก
ครัวเรือนและป้องกันกำร
เกิดน้ำท่วมขัง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รับควำมสะดวก กองช่ำง
ในระบบระบำยน้ำทิ้งจำก
ครัวเรือนและป้องกันกำร
เกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำมสะดวก กองช่ำง
ในระบบระบำยน้ำทิ้งจำก
ครัวเรือนและป้องกันกำร
เกิดน้ำท่วมขัง
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง

ลูกรัง
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ
21

ที่

คมนำคมขนส่ง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อพัฒนำระบบกำร
ลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ

400 เมตร (ริมโขง)
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร (เพื่อ
กำรเกษตร-ห้วยเค

ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

64

สะดวกรวดเร็วในกำร สัญจร
ไปมำ
ประชำชนได้รับควำม
กองช่ำง
สะดวกรวดเร็วในกำร สัญจร
ไปมำ

ตัวชี้วัด
(KPI)

22

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อพัฒนำระบบกำร
ลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
150 เมตร ทำงเข้ำป่ำ
ช้ำ

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

23

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อพัฒนำระบบกำร
ลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

24

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อพัฒนำระบบกำร
ลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
150 เมตร สำยห้วยฮ่อ
งฮอเป็นถนนเพื่อ
กำรเกษตร
กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
400 เมตร ถนนเพื่อ
กำรเกษตรสำยหนอง

100,000

~ 50 ~

100,000

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

เบญ

ที่

สัญจรไปมำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

25

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

26

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

27

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
300 เมตร พร้อมวำง
ท่อระบำนน้ำ 12 ท่อน
ถนนข้ำมหนองเบญ
กว้ำง 7.00 เมตร ยำว 250,000
250 เมตร ถนนริมโขง
ไปอำจสำมำรถ
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
1,000 เมตร ต่อจำก
หมู่ที่ 2

200,000

64
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

160,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

~ 51 ~

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

28

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100,000
1,000 เมตร หนองเม็ก

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

29

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
100 เมตร (ถนน
กลำงบ้ำน)

200,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

30

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
1,000 เมตร ต่อถนน
คอนกรีตฉำงข้ำว

200,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

31

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร พร้อมวำง
ท่อระบำยน้ำ (สวนยูคำ
อบต.โก๋)

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
~ 52 ~

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่
32

โครงกำร

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

61

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
500 เมตร (ถนนภำยใน
หมู่บ้ำน)

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

34

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 200,000
1,600 เมตร คลองส่งน้ำ
เก่ำ (ถนนคำเกิ้ม-อำจ
สำมำรถ)
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100,000
1,000 เมตร (ทำงช้ำง)

35

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

33

ที่

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100,000
300 เมตร หลังโรงเรียน
กีฬำ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
62
63

64

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
~ 53 ~

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

36

37

38

ที่
39

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
สำมำรถ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
500 เมตร (เหนือป่ำช้ำ)

200,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร (ป่ำช้ำทิศ
เหนือ)

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร (ซอยมงคลไร่นำ)

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
200 เมตร (แยกโรงเรียน
รอบหมู่บ้ำน)

200,000

~ 54 ~

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

จำนวน ครัวเรือน
ประชำชนได้รับ
ประชำชน ที่มีกำร
ควำม สะดวก
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว รวดเร็วในกำร

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

40

41

42

ที่
43

44

บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่งสะดวก

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
100 เมตร ซอยบ้ำนคุณ
แววตำ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
100 เมตร (สู่พื้นที่
กำรเกษตร นำงสมพูน พูล
สิน)
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
1,000 เมตร (จำกสระ
รพช.-บ้ำนแพง)

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนาคมขนส่ง

100,000

เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

100,000

100,000

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง
สะดวก

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร (สวนอ.สมคิดสู่
ทุ่งนำ นำยวิเชียร สีสำ)

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร นำนำงบุญยงนำนำยปิ่น

100,000

100,000

~ 55 ~
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

45

46

ที่
47

48

49

บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 8.00 เมตร ยำว
200 เมตร นำนำย
เกียรติยศ-นำนำยยอม

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร บ้ำนลุงเชียง-นำ
นำงจิต

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร (สวนอ.สมคิดสู่
ทุ่งนำ นำยวิเชียร สีสำ)

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร นำนำงบุญยงนำนำยปิ่น

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร

กว้ำง 8.00 เมตร ยำว

100,000
~ 56 ~
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เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน

ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

50

ที่
51

52

53

54

ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ

คมนำคมขนส่ง

200 เมตร นำนำย
เกียรติยศ-นำนำยยอม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร บ้ำนลุงเชียร-นำ
นำงจิต

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
2,000เมตร รอบที่
สำธำรณะบ้ำนร้ำง

200,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
800 เมตร บ้ำนนำงรำศี-ป่ำ
ช้ำ

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
2,000 เมตร รพช-กุดแข้

200,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว

100,000
~ 57 ~
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน

ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ

ที่
55

56

57

58

คมนำคมขนส่ง

300 เมตร นำนำยยง-นำ
นำยสนิท

ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
1,000เมตร นำลุงหนูชัยห้วยเค

200,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร หน้ำโรงเรียนบ้ำนนำยพล

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
2,000 เมตร ถนนทำงหลวง
ชนบท-นำรองประสิทธ์

200,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร บ้ำนนำยวังบ้ำนนำยพูน

100,000

~ 58 ~
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่
59

60

61

62

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัว
บ่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
400เมตร นำนำงสวิง-นำ
นำยสิทธิชัย

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร ถนนทำงหลวง
ชนบท-นำนำงดำ-นำนำยพล

100,000

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร ห้วยฮ่องฮอ

100,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
100 เมตร ซอยนำยทวี

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
~ 59 ~
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

61

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
62
63

63

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
2,000เมตร บ้ำนคำเกิ้ม –
รร.กีฬำ

300,000

64

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
300 เมตร สวนลุงชำติ-ดง
บัง

100,000

65

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร ยำว
2,000 เมตร
รอบห้วยฮ่องฮอ-ไผ่ล้อม

300,000

66

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
100,000
300 เมตร ทำงเข้ำสวนนำย
ประยงค์

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
~ 60 ~
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ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่

(ผลผลิตโครงกำร)

61

62

63

64

67

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
700เมตร ข้ำงวัดไปห้วยฮ่อ
งฮอถึงถนนคำเกิ้ม

100,000

100,000

100,000

68

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
100 เมตร หน้ำวัด ถนน
ใหม่

100,000

100,000

100,000

69

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
300 เมตร
เส้นทำงไปห้วยฮ่องฮอ

100,000

70

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
100 เมตร (บ้ำนโพนแดงวัด
โพธิ์ศรีทอง

100,000

ที่
71

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
300เมตร ข้ำงวัดไปห้วยฮ่อ

100,000
~ 61 ~
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(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร

ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร

รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

งฮอ

72

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

73

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อพัฒนำระบบกำร
ถนนลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร
ถนนวัดป่ำไปป่ำช้ำ

74

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อพัฒนำระบบกำร
ถนนลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500 เมตร ในหมู่บ้ำน

ที่

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
100 เมตร ไปบ้ำนอัมพร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

20,000

200,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

75

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อพัฒนำระบบกำร
ถนนลูกรัง
คมนำคมขนส่ง
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว
500เมตร จำกห้วยเค-นำ
หัวบ่อ

76

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร

กว้ำง 4.00 เมตร

100,000

500,000
~ 62 ~
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คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน

สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ประชำชนได้รับควำม

กองช่ำง

หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม

คมนำคมขนส่ง

77

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม
คมนำคมขนส่ง

78

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม
คมนำคมขนส่ง

ที่

ยำว 180 เมตร
สะพำนมิตรภำพ 3 - บ้ำน
นำยกำไสย
กว้ำง 6.00 เมตร
500,000
ยำว 500 เมตร
หน้ำวัดจอมพล
กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 120 เมตร
สะพำนมิตรภำพ 3 - โรงสี
เทียมศักดิ์

500,000

ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

500,000

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

79

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 130 เมตร
หน้ำจิตเวช

338,000

80

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 180 เมตร
ริมแม่น้ำโขง

100,000

~ 63 ~

200,000

64

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

81

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 300 เมตร
ถ้ำเสือต่อจำกเดิม

400,000

82

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 30 เมตร
เชื่อมทำงหลวง(ข้ำงวัดทำง
ทิศใต้)

100,000

ที่

400,000

400,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

83

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 150 เมตร
โรงโม่หินเก่ำ อู่อำบิ้ง

200,000

84

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 200 เมตร
ริมโขง

720,000

85

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 1,800 เมตร
ม.5-ม.3-ม.2

4,500,000

500,000

~ 64 ~

จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

86

ที่

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 30 เมตร
ป่ำช้ำ-ริมโขง

100,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

87

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 4บ้ำนไผ่ล้อม
คมนำคมขนส่ง

88

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม คมนำคมขนส่ง

89

90

สัญจรไปมำ
จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 500 เมตร
พร้อมรำงระบำยน้ำ
บ้ำนนำยยุทธชัย-วัด
กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 500 เมตร
(ป่ำช้ำ)

500,000

500,000

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 500 เมตร
(คลองส่งน้ำเก่ำ)

1,800,000

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 200 เมตร

480,000

1,000,000

~ 65 ~

500,000

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก
เพิ่ม มำกขึ้น
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
จำนวน ครัวเรือนประชำชน ที่ ประชำชนได้รับ
มีกำรคมนำคม สะดวกรวดเร็ว ควำม สะดวก

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

สำมำรถ

ที่

ข้ำงวัด

เพิ่ม มำกขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

91

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 200 เมตร
ริมโขง

480,000

92

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 150 เมตร
ข้ำงบ้ำนคุณยำยเต่ำ

300,000

93

ซ่อมถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
สำมำรถ

94

เพื่อพัฒนำระบบกำร
คมนำคมขนส่ง

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

100,000
ซอบบรมหำยโศก
กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 500 เมตร
(ทุ่งนำ-เพลินรีสอร์ท)

200,000

400,000

~ 66 ~

400,000

64

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

95

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 100 เมตร
(บ้ำนนำงเถิน)

240,000

96

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 3.00 เมตร
ยำว 80 เมตร
(ซอยมงคลบุรี)

150,000

97

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 400 เมตร
ซอยบ้ำนครูเจต

1,300,000

98

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 6บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 160 เมตร
บ้ำนผู้ใหญ่

200,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
~ 67 ~

64

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงกำร

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
62
63

99

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.50 เมตร
ยำว 160 เมตร
ซอยเอกอำษำ

100

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 300 เมตร
ป่ำช้ำ

700,000

101

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
คมนำคมขนส่ง
สำมำรถ

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 400 เมตร
ข้ำงวัดสู่พื้นที่กำรเกษตร

960,000

102

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 300 เมตร
ศูนย์ปฏิบัติธรรม

100,000

ที่

64

432,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
~ 68 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

103

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 1,500 เมตร
(ป่ำช้ำ)

500,000

104

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 300 เมตร
บ้ำนนำยวัง-บ้ำนน้ำผึ้ง

750,000

105

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 150 เมตร
หลังโรงเรียน

200,000

106

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 200 เมตร
หลังรร.บ้ำนคำเกิ้ม

700,000

ที่
107

500,000

500,000

200,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 100 เมตร
บ้ำนนำยประดิษฐ์-นำยสิทธิ์

500,000

240,000
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จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว

~ 69 ~

ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

108

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม คมนำคมขนส่ง

109

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม คมนำคมขนส่ง

ที่
110

บำงทรำย
กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 30 เมตร
ต่อจำกถนน อบจ.
กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 2,000 เมตร
ต่อจำกถนนคำเกิ้ม-อำจ
สำมำรถ

100,000

1,800,000

1,800,000

เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
1,800,000 1,800,000 จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
60
61
62
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร –
6.00 เมตร
ยำว 400 เมตร
จำกแยกหลังเทคนิค-ดอนปู่
ตำ

1,600,000

800,000

~ 70 ~

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

111

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
780,000
ยำว 300 เมตร
ข้ำงวัดถึงบ้ำนนำงจันทร์เพ็ญ

112

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 300 เมตร
สำมแยกบ้ำนลุงพิน-ห้วย
ฮ่องฮอ.

ที่

จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

780,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

113

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 70 เมตร
หน้ำปู่ตำ

200,000

200,000

200,000

114

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 100 เมตร
ซอย ตชด

250,000

250,000

250,000

115

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 100 เมตร
ถนนเข้ำเจ้ำปู่.

260,000

~ 71 ~
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว

ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร

กองช่ำง

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

116

ที่

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 100 เมตร
ไปบ้ำนลุงคำ

เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

260,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

117

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 33 เมตร
จำกประปำขึ้นไป

100,000

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

118

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

100,000

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

120

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี คมนำคมขนส่ง

121

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร

จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือนประชำชน
ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือนประชำชน

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับควำม
สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับควำม

กองช่ำง

119

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 41 เมตร
หลังบ้ำนผู้ใหญ่
กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 33 เมตร
บ้ำนอัมพร
กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 40 เมตร
ประปำไปปู่ตำ
กว้ำง 4.00 เมตร

100,000
100,000
200,000
~ 72 ~

200,000

200,000

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

ที่

คมนำคมขนส่ง

ยำว 100 เมตร
ซอยบ้ำนโพน

ที่มีกำรคมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

122

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 500 เมตร
ถนนภำยในหมู่บ้ำน

1,200,000

123

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 3,800 เมตร
(จำกหมู่ 10 ไป หมู่ 9)

9,500,000

124

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 700 เมตร
ป่ำช้ำ

125

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 800 เมตร
สี่แยก-โรงเรียน

64

9,500,000

9,500,000

9,500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

1,800,000

1,800,000

~ 73 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม มำกขึ้น

สะดวกรวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63

126

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 11 ห้อม
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 400 เมตร
ริมแม่น้ำโขง

127

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 11 ห้อม
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 100 เมตร
ซอยนำยออ๊ด

128

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนำระบบกำร
หมู่ที่ 11 ห้อม
คมนำคมขนส่ง

กว้ำง 3.00 เมตร
ยำว 200 เมตร
บ้ำนยำยสอน-บ้ำนยำย
สุข

900,000

300,000

300,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
~ 74 ~

64

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น
จำนวน ครัวเรือน
ประชำชน ที่มีกำร
คมนำคม สะดวกรวดเร็ว
เพิ่ม มำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ
ประชำชนได้รับ
ควำม สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจรไปมำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่
1
2
3
4
5
6

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
62
63

ระยะ 2,000 ม.
บริเวณริมโขง
ระยะ 1,000 ม.
หลังร้ำนจันทร์เจริญหมู่ 3
ระยะ 1,000 ม.
ถ้ำเสือไปสวนยำง
ระยะ 1,000 ม.
ถนนถ้ำเสือ
ระยะ 1,000 ม.
ถนนถ้ำเสือ
ระยะ 2,000 ม.
รอบบ้ำน

500,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

500,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

500,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

500,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

500,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

1,000,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิต
61
62
63
โครงกำร)
~ 75 ~

64

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

กองช่ำง/กฟภ.
กองช่ำง/กฟภ.
กองช่ำง/กฟภ.
กองช่ำง/กฟภ.

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

7
8
9
10
11
12

ที่
13
14

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจ
สำมำรถ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

300,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

300,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 500 ม.
ถนนคลองส่งน้ำ
เก่ำ
ระยะ 500 ม.
ถนนรอบนอกหมู่
5,หมู่ที่ 6
ระยะ 400 ม.
หลังรร.กีฬำ

300,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 160 ม.
ซอยผู้ใหญ่

250,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 300 ม.
ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ระยะ 700 ม.
ซอยหมวดอ๊อด

200,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

300,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ

ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิต
61
62
63
โครงกำร)
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ

ระยะ 1,000 ม.
นำรองประสิทธิ์
ถนนคำเกิ้ม-นำ

500,000
100,000
~ 76 ~
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.

15
16
17
18

ที่

หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

รำชควำย
ระยะ 400 ม.
จำกหมู่บ้ำนไปไผ่
ล้อม
บ้ำนนำงแป้ว-นำง
กุ้งนำง
ระยะ 200 ม.
จำกป่ำช้ำ-ถนน
ใหญ่
จำกโรงสีนำติ๊กบ้ำนนำงอิ้ง

ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

300,000
100,000

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น

100,000
300,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิต
61
62
63
โครงกำร)

19

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 100 ม.
ซอยนำยเจริญ

100,000

20

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 1,000 ม.
จำกหมู่บ้ำนหนองม้ำตำย

1,000,000

~ 77 ~

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำมปลอดภัย กองช่ำง/กฟภ.
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกขึ้น
จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกขึ้น

กองช่ำง/กฟภ.
กองช่ำง/กฟภ.

21

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 500 ม.
เส้นวัด-ป่ำช้ำ

400,000

22

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
หมู่ที่ 11 บ้ำนห้อม

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะ 1,500 ม.
หลังจิตเวช

1,000,000

23

ไฟฟ้ำส่องสว่ำง

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ถนนสำธำรณะ
11 หมู่บ้ำน

500,000

500,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิต
61
62
63
โครงกำร)
1

ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ปรับปรุงระบบ
ประปำ

2

ขุดลอกห้วยบ่อ
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

3

ขยำยเขตประปำ หมู่ที่
2 บ้ำนสำรำญ

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

4

ขยำยเขตประปำ หมู่ที่

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ

กว้ำง 20 เมตร
ยำว 1,000
เมตร
ระยะทำง 1,000
เมตร
ถนนถ้ำเสือ
เข้ำบริเวณป่ำช้ำ

จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกขึ้น
จำนวนขยำยเขตไฟฟ้ำ ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกขึ้น
จำนวนไฟฟ้ำ ส่อง
ประชำชนมีควำม
สว่ำงที่ติดตั้ง
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกขึ้น

200,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

กองช่ำง/กฟภ.
กองช่ำง/กฟภ.
กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

500,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้

ประชำชนมีน้ำไว้

กองช่ำง

1,000,000

~ 78 ~

2 บ้ำนสำรำญ
5

6

ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
ขุดลอกหนองบัว หมู่ เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
ที่ 2 บ้ำนสำรำญ

ขุดลอกสระอ่ำงคำเภำ
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ

8

วำงท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 2
บ้ำนสำรำญ

9

ร่องระบำยน้ำ หมู่ที่ 2
บ้ำนสำรำญ

10

ร่องระบำยน้ำ หมู่ที่ 2
บ้ำนสำรำญ

11

300,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิต
61
62
63
โครงกำร)
2,000,000
ขุดลอกอ่ำงถ้ำเสือ หมู่ เพื่อให้ประชำชนมี กว้ำง 500 เมตร
ที่ 2 บ้ำนสำรำญ

7

เนื้อที่ 2 ไร่

อย่ำงเพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ร่องระบำยน้ำ หมู่ที่ 2

น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อป้องกันกำรเกิด
น้ำท่วมขัง
เพื่อป้องกันกำรเกิด
น้ำท่วมขัง
เพื่อป้องกันกำรเกิด
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ใช้อย่ำงเพียงพอ
ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

กองช่ำง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

บริเวณห้วยฮ่องฮอ 100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

ซอยรำษฎ์พัฒนำสู่ 100,000
น้ำโขง
ซอยศรีสำรำญสู่
น้ำโขง
ซอยมิตรประชำสู่

จำนวนครัวเรือนไม่เกิดน้ำ
ท่วม
จำนวนครัวเรือนไม่เกิดน้ำ
ท่วม
จำนวนครัวเรือนไม่เกิดน้ำ

มีระบบระบำยน้ำ

กองช่ำง

มีระบบระบำยน้ำ

กองช่ำง

มีระบบระบำยน้ำ

กองช่ำง

ยำว 500 เมตร

กว้ำง 200 เมตร
ยำว 300 เมตร

1,000,000

100,000
100,000
~ 79 ~

บ้ำนสำรำญ

12

น้ำโขง

ท่วม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิต
61
62
63
โครงกำร)
เพื่อให้ประชำชนมี ห้วยฮ่องฮอ
100,000
วำงท่อระบำยน้ำ
หมู่ที่3 บ้ำนสำรำญ

13

วำงท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 3
บ้ำนสำรำญ

14

วำงท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 3
บ้ำนสำรำญ

15

ก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

16

น้ำท่วมขัง

ขุดลอกหนองเม็ก
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

บริเวณหนอง
เม็ก

200,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

บริเวณหนอง
แซง

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

ระบบประปำ
หมู่บ้ำน

1,500,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

เนื้อที่ 5 ไร่

2,000,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
~ 80 ~

17

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิต
โครงกำร)
เพื่อให้ประชำชนมี บริเวณป่ำช้ำ
เจำะบ่อบำดำล
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ

18

ขุดลอกห้วยโสก
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

19

ขุดลอกหนองเปลือย
ใหญ่หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

20

ขุดลอกหนองเปลือย
น้อยหมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้เพียงพอมี
คุณภำพ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
62
63

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

บริเวณห้วยโสก

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

บริเวณหนอง
เปลือยใหญ่

500,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

บริเวณหนอง
เปลือยน้อย

500,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
~ 81 ~

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะ

หน่วยงำนที่

(ผลผลิตโครงกำร)
21

61

62

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ หบริเวณห้วยหนอง
ขุดลอกคลองห้วย
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ กระโดน
หนองกระโดนไปถึง
บ้ำนนำคู หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่

63

64

(KPI)

ได้รับ

รับผิดชอบ

500,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ
ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ
ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ล้อม
22

เจำะบ่อบำดำล
หมู่ที่ 4 บ้ำนไผ่ล้อม

23

ขุดลอกหนองยำง
หมู่ที่ 5 บ้ำนอำจสำมำรถ

24
25

บริเวณป่ำช้ำ
บริเวณหนองยำง

100,000

ขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ กว้ำง 60 เมตร
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ ยำว 200 เมตร
บ้ำนอำจสำมำรถ
ขุดลอกหนองตำเพียง เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ บริเวณหนองตำ
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจสำมำรถ

26

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

500,000
500,000

เพียง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ บริเวณหนองธรรม
500,000
ขุดลอกหนองธรรม
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ เนียม
เนียม

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้

ประชำชนมีน้ำไว้

กองช่ำง

หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจสำมำรถ
27

ขยำยเขตประปำ

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ

ระยะทำง 1,000 ม.

100,000
~ 82 ~

หมู่บ้ำนหมู่ที่ 7 บ้ำนนำ

ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

– บ้ำนนำงเวียง

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ระยะทำง 1,000
เมตร
-บ้ำนนำยทองหล่อ
เนื้อที่ 2 ไร่ บริเวณ
ทุ่งควำยน้อย

อย่ำงเพียงพอ

ใช้อย่ำงเพียงพอ

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

500,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

หัวบ่อ
28

ขยำยเขตประปำ
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 7 บ้ำนนำ
หัวบ่อ

29

ขุดลอกหนองแอก
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
60
61
62
30
31

ขุดสระพร้อมทำระบบสูบ
น้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้ำนนำหัวบ่อ

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

เนื้อที่ 5 ไร่ บริเวณ

ขยำยเขตประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำนคำ

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ประปำหมู่บ้ำน

1,000,000

ทุ่งควำยน้อย
100,000

เกิ้ม
~ 83 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ หน่วยงำน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ

กองช่ำง
กองช่ำง

32

ขุกลอกสระน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

33

ขุดสระน้ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

34

บล็อกคอนเวริสข้ำง
ฮ่องฮอ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

เนื้อที่ 2 ไร่ (สระ
เดิม)บริเวณที่
สำธำรณะดงขวำง
เนื้อที่ 3 ไร่ (สระ
ใหม่)บริเวณที่
สำธำรณะดงขวำง
ข้ำงห้วยฮ่องฮอ

500,000
500,000
300,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
60
61
62
35
36
37
38

บล็อคคอนเวริสข้ำงฮ่อ
งฮอ
หมู่ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม
วำงท่อระบำยน้ำ
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

หน้ำร้ำนไก่งวง

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ขนำด 1.00x1.00
เมตร 1 จุด (ไป
หลังวัด)

วำงท่อระบำยน้ำ
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ขนำด 1.00x1.00

ก่อสร้ำงบล็อคคอนเวิร์

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำงเพียงพอ ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ

300,000
100,000

64

เมตร 3 จุด (ข้ำง
ลำห้วยฮ่องฮอ)
กว้ำง 6.00 ม. ยำว
~ 84 ~

กองช่ำง

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
ประชำชนมีน้ำ
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
ประชำชนมีน้ำ

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ
120,000

กองช่ำง

ตัวชี้วัด
(KPI)

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ
200,000

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

39

สหมู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสม ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
ดี
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ก่อสร้ำงระบบสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที่ 9 บ้ำน ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
นำสมดี

5.00 ม. 2 ช่อง
(ห้วยฮ่องฮอ)
เข้ำสู่พื้นที่
กำรเกษตร

เพียงพอ
2,000,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
40

41
42
43
44

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ ประปำหมู่บ้ำน
ขยำยเขตประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 บ้ำน ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
ไผ่ล้อม
วำงท่อระบำยน้ำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม
ก่อสร้ำงบล็อคคอนเวิร์
สหมู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่
ล้อม
ขุดลอกหนองม้ำตำย
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

เจำะบ่อบำดำล
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ล้อม

45

ขุดลอกหนองเต่ำ

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ
ประชำชนมีน้ำ กองช่ำง
ไว้ใช้อย่ำง
เพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

100,000

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ
ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ

กองช่ำง

จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้

ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ
ประชำชนมีน้ำไว้ใช้
อย่ำงเพียงพอ
ประชำชนมีน้ำไว้ใช้

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ลำห้วยบ้ำน(วัง
สำมขำ)

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอมีคุณภำพ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ

หนองม้ำตำย

2,000,000

บริเวณวัด/สนำม
กีฬำ

100,000

ลำห้วยบ้ำน

2,000,000

เนื้อที่ประมำณ 2 100,000
~ 85 ~

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง

หมู่ที่ 11 บ้ำนห้อม

ที่

ใช้เพียงพอมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)

1
2

3

อย่ำงเพียงพอ

ไร่

อย่ำงเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

มีวัสดุ อุปกรณ์
ประจำศูนย์ไทแสก

ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ไทแสก

กอง
กำรศึกษำฯ

61
50,000

62
50,000

63
50,000

64
50,000

150,000

150,000

150,000

150,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสืบทอด ประเพณี

กอง
กำรศึกษำฯ

จัดของตำบลอำจ
600,000
สำมำรถแข่งขันเรือยำว
ประจำปี

600,000

600,000

600,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ส่งเสริมประเพณีอันดีงำม
ของชุมชนและจังหวัด
นครพนม โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรแข่งขันเพิ่มขึ้น

กอง
กำรศึกษำฯ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ประจำศูนย์
ไทแสก
ประเพณีสงกรำนต์รด
น้ำดำหัวผู้สูงอำยุ

เพื่อส่งเสริมกำรดำเนิน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมของศูนย์ไทแสก ประจำ
ศูนย์ไทแสก
เพื่อสืบสำนประเพณีวัน จัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ให้คงอยู่สืบไป สงกรำนต์รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอำยุของตำบล

ส่งเสริมสนับสนุนกำร
แข่งขันเรือยำว
ประจำปี

เพื่อส่งเสริมประเพณี
และกิจกรรมด้ำนกีฬำ
และนันทนำกำรแก่
ประชำชนในพื้นที่

~ 86 ~

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)

4

5
6

ที่

จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทำงศำสนำ

เพื่อรักษำขนบธรรม
เนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง
ตำบล
อำจสำมำรถ
โครงกำรรับเสด็จ

เพื่อสืบทอดประเพณี
อันดีงำมในตำบล
เพื่อเตรียมกำรรับเสด็จ
พระบรมวงศำนุวงศ์ที่
เสด็จในพื้นที่

61

สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรจัดกิจกรรมพิธี
100,000
ทำงศำสนำ
และรัฐพิธี
จัดกิจกรรมลอย
300,000
กระทง
เตรียมงำนรับเสด็จ

150,000

62
100,000

63
100,000

64
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวนกิจกรรมใน
กำรดำเนินกำร

ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ
ทำงศำสนำเพิ่มขึ้น

สำนักงำนปลัด

ส่งเสริมประเพณี
กองกำรศึกษำฯ
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
กำรรับเสด็จเป็นไป สำนักงำนปลัด
ด้วย
ควำมเรียบร้อยสม
พระเกียรติ

300,000

300,000

300,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

150,000

150,000

150,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
~ 87 ~

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่

7
8
9

10
11

ที่
12

(ผลผลิตโครงกำร)
61
จัดกำรแข่งขันกีฬำเชื่อม 260,000
ควำมสัมพันธ์ภำยในตำบล
และป้องกันยำเสพติด
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย 200,000
สนับสนุนให้ หมู่ที่ 1-11

กำรแข่งขันกีฬำภำยในตำบล
เพื่อเชื่อมควำมสำมัคคีและ
ป้องกันยำเสพติด
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย

เพื่อส่งเสริมสุขภำพที่ดีของ
เยำวชนและประชำชนใน
ตำบล
เพื่อส่งเสริมประชำชนออก
กำลังกำย

จัดส่งนักกีฬำของ อบต. เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำสำน
สัมพันธ์ ระดับอำเภอระดับ
จังหวัด
ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
อเนกประสงค์บริเวณริมโขง
หมู่ที่ 3 บ้ำนสำรำญ
ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
อเนกประสงค์ ม.4 บ้ำนไผ่
ล้อม

เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม
จัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
สำมัคคีในหมู่คณะและเชื่อม แข่งขันกีฬำกีฬำสำน
สัมพันธไมตรีที่ดี
สัมพันธ์ ระดับอำเภอ ,
จังหวัด
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้ ลำนกีฬำอเนกประสงค์
ในกำรออกกำลังกำยและทำ บริเวณริมโขง หมู่ที่ 3
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
บ้ำนสำรำญ
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้ สระปู่ตำ
ในกำรออกกำลังกำยและทำ
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ

50,000

62
260,000

63
260,000

64
260,000

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

2,000,000
500,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

(ผลผลิตโครงกำร)
ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้ สนำมกีฬำอเนกประสงค์
อเนกประสงค์บริเวณศูนย์ไท ในกำรออกกำลังกำยและทำ บริเวณศูนย์ไทแสก ม.5

61

~ 88 ~

62

63
500,000

64

(KPI)
จำนวนผู้เข้ำร่วม สุขภำพของเยำวชน
โครงกำร
และประชำชนดีขึ้น
ปัญหำยำเสพติดลดลง
จำนวนหมู่บ้ำนมี สุขภำพของประชำชน
เครื่องออกกำลัง ในตำบลดีขึ้นปัญหำ
กำย
เสพติดลดลง
จำนวนผู้เข้ำร่วม นักกีฬำมีสุขภำพดี
โครงกำร

รับผิดชอบ
กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ

จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร

ประชำชนใช้ประโยชน์ กอง
จำกสนำมกีฬำเพิ่มขึ้น กำรศึกษำฯ

จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินกำร

ประชำชนใช้ประโยชน์ กอง
จำกสนำมกีฬำเพิ่มขึ้น กำรศึกษำฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กอง
กำรศึกษำฯ

13
14
15
16

ที่
17

แสก ม.5 บ้ำนอำจสำมำรถ
ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
เอนกประสงค์บริเวณริมโขง
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจสำมำรถ
ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
เอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้ำน
คำเกิ้ม
ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
อเนกประสงค์บริเวณดอนปู่
ตำหมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี
ซ่อมแซมปรับสภำพพื้นที่
สนำมกีฬำหมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่
ล้อม

กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้
ในกำรออกกำลังกำยและทำ
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้
ในกำรออกกำลังกำยและทำ
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้
ในกำรออกกำลังกำยและทำ
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เพื่อให้ประชำชนมีสถำนที่ใช้
ในกำรออกกำลังกำยและทำ
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ

บ้ำนอำจสำมำรถ
ลำนกีฬำอเนกประสงค์
บริเวณบริเวณริมโขง หมู่ที่
6 บ้ำนอำจสำมำรถ
ลำนกีฬำเอนกประสงค์หมู่
ที่ 8 บ้ำนคำเกิ้ม

200,000

ลำนกีฬำอเนกประสงค์
บริเวณดอนปู่ตำหมู่ที่ 9
บ้ำนนำสมดี
ซ่อมแซมสนำมกีฬำ หมู่ที่
10
บ้ำนไผ่ล้อม

500,000

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

100,000

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

100,000

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

100,000

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
เยำวชนออกกำลังกำย

(ผลผลิตโครงกำร)
จัดซื้อ จัดหำวัสดุอุปกรณ์
กีฬำ

100,000
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100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

สนำมกีฬำเพิ่มขึ้น
ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก
สนำมกีฬำเพิ่มขึ้น
ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก
สนำมกีฬำเพิ่มขึ้น
ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก
สนำมกีฬำเพิ่มขึ้น
ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก
สนำมกีฬำเพิ่มขึ้น

ผลทีค่ ำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนใช้
ประโยชน์จำก
สนำมกีฬำ
เพิ่มขึ้น

กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กอง
กำรศึกษำฯ

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงำนสำธำรณสุข
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

1

จัดซื้อ จัดหำครุภัณฑ์วัสดุ เพื่อส่งเสริม
อุปกรณ์ป้องกันโรค
กระบวนกำรกำร
สำธำรณสุขและเพิ่ม
วิธีกำรป้องกัน
โรคติดต่อ

2

สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสนับสนุน
สุขภำพระดับตำบล
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรหรือพัฒนำ
กองทุนหลักประกัน

(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
จัดซื้อ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 200,000 200,000
ป้องกันโรคเช่น ทรำย/
น้ำยำเคมีกำจัดยุงลำย วัสดุ
น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรพ่น
หมอกควัน วัคซีนป้องกัน
โรคเป็นต้น
สมทบกองทุนหลักประกัน 140,000 150,000
สุขภำพเพื่อสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือ
พัฒนำกองทุน
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63
200,000

64
200,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรป้องกันโรคที่
เพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
มีอุปกรณ์สำหรับ
ป้องกันโรคติดต่อ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด

สมทบกองทุน
สปสช.

เสริมสร้ำงสุขภำพ กอง
และป้องกันโรค
กำรศึกษำฯ
และสร้ำงแผน
สุขภำพชุมชนที่มี

สุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
3

รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้ำ

ที่

ประสิทธิภำพ
40,000

40,000

50,000

50,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนงบกลำง
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

2

เบี้ยยังชีพผู้พิกำร

3

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
HIV

(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ผู้สูงอำยุในตำบลอำจ
ชีวิตผู้สูงอำยุให้ดี
สำมำรถที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียน
เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ผูพ้ ิกำรในตำบลอำจ
ชีวิตผู้พิกำรให้ดี
สำมำรถที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียน
เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน
ชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ให้ดี 5 คน

61
7,200,000

62
7,200,000

63
7,300,000

64
7,400,000

2,000,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

30,000

30,000

30,000

30,000
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ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะ
(KPI)
ได้รับ
จำนวนผู้สูงอำยุได้รับเงิน ผู้สูงอำยุในตำบล
เบี้ยยังชีพ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น
จำนวนผู้พิกำรได้รับเงิน ผูพ้ ิกำรในตำบลมี
เบี้ยยังชีพ
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น
จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV
ผู้ติดเชื้อ HIVมี
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัด
สำนักงำน
ปลัด
สำนักงำน
ปลัด

ที่
1

2

3

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.5 แผนงำนกำรศึกษำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
จัดซื้อจัดหำครุภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์วัสดุ อุปกรณ์
วัสดุกำรเรียนกำรสอน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
อำจสำมำรถ
กิจกรรมวันเด็ก

ปรับปรุง/ต่อเติม/
ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลอำจสำมำรถ

(ผลผลิตโครงกำร)
61
เพื่อให้เด็กอนุบำล
จัดหำครุภัณฑ์ วัสดุ
200,000
และเด็ก เล็กก่อนวัย อุปกรณ์ กำรเรียนกำร
เรียนมีพัฒนำกำรด้ำน สอน ในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ที่ดี
กำรเรียนกำรสอนของ
นักเรียน
นักเรียนได้ร่วม
จัดกิจกรรมงำนวันเด็ก 50,000
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติของนักเรียนใน
แห่งชำติ
พื้นที่ตำบลอำจสำมำรถ
4 แห่ง ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 1 แห่ง
เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็ก 200,000
ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำ เล็ก
เด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอำจ
อำจสำมำรถ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ใน ศพด.
เพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เด็กอนุบำลและเด็กเล็ก กอง
ก่อนวัยเรียนมี
กำรศึกษำฯ
พัฒนำกำรด้ำน เรียนรู้
เพิ่มขึ้น

62
200,000

63
200,000

64
200,000

50,000

50,000

50,000

จำนวนนักเรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม

นักเรียนได้ร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน

200,000

200,000

2,000,000

จำนวนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
กอง
องค์กำรบริหำรส่วน
กำรศึกษำฯ
ตำบลอำจสำมำรถ
เพียงพอในกำรดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียน
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กอง
กำรศึกษำฯ

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.5 แผนงำนกำรศึกษำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
สนับสนุนอำหำรเสริม
(นม)แก่โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลอำจสำมำรถ
จำนวน 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 1 ศูนย์
กำรฝึกอบรม,ศึกษำดูงำน

4

อำหำรเสริม (นม)
โรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อำหำรเสริม (นม)ที่มี
คุณค่ำและปริมำณ
เพียงพอต่อร่ำงกำย

800,000

5

พัฒนำศักยภำพเด็ก
และเยำวชน

เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
เด็กและเยำวชนในตำบล

6

ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยหัวศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กอนุบำลและเด็ก เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนำ 50,000
เล็กก่อนวัยเรียนมี
เด็กเล็ก
พัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้
ที่ดี

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนของ
นักเรียนที่ได้รับ
อำหำรเสริม (นม)
โรงเรียน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

800,000

800,000

800,000

30,000

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

เด็กและเยำวชนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ

กอง
กำรศึกษำฯ

60,000

65,000

65,000

จำนวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมี
พัฒนำกำรที่ดี

กอง
กำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
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เด็กมีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำยที่
แข็งแรงสมบูรณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กอง
กำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.5 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
7

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ฝึกอบรมสำนสัมพันธ์แม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ลูก
พัฒนำกำรของเด็ก
อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ระหว่ำงครูและ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก
ผู้ปกครองนักเรียน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61

62
5,000

63
5,000

64
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
.ผู้ปกครองนำควำมรู้ที่ กอง
ได้รับไปใช้ในกำรเลี้ยง กำรศึกษำฯ
ดูเด็กเล็กให้มีกำร
พัฒนำกำรสมวัย
เกิดควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงผู้ปกครอง ครู
และเด็ก ตลอดจน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เกิดควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงผู้ปกครอง ครู
และเด็ก ตลอดจน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

8

วันแม่ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

เพื่อเสริมสร้ำงควำม
อบอุ่นในครอบครัว

ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

9

ปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

สร้ำงควำมเข้ำใจถึง
ควำมสำคัญของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ในช่วงปฐมวัย

ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.6 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
~ 94 ~

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ที่
1

2

ที่
1
2

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ส่งเสริมกำรโฆษณำและ เพื่อส่งเสริมกำรรับรู้ข้อมูล จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
เผยแพร่
ข่ำวสำรของประชำชน
ต่ำงๆ แผ่นพับ เสียงตำม
สำย
จัดซื้อหนังสือพิมพ์
หมู่บ้ำน

วัตถุประสงค์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
120,000

เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำน และ จัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้ำน 50,000
เพิ่มควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำร จำนวน 11 หมู่บ้ำน
ให้กับประชำชน

62
120,000

63
120,000

64
120,000

50,000

50,000

50,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
ฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
จัดตั้งจุดอำนวยควำม

(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อซักซ้อมแนวทำงและ จัดฝึกอบรมทบทวน
กำรเตรียมควำมพร้อม อปพร.
ในกำรป้องกันภัย
เพื่ออำนวยควำมสะดวก จัดตั้งจุดอำนวยควำม

61
200,000

62
200,000

63
200,000

64
200,000

30,000

30,000
~ 95 ~

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินกำร

ผลที่คำดว่ำจะ หน่วยงำนที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชำชนรับรู้ สำนักงำน
ข้อมูลข่ำวสำร ปลัด

จำนวนหมู่บ้ำนที่ได้รับ
หนังสือพิมพ์

ประชำชนรับรู้ สำนักงำน
ข้อมูลข่ำวสำร ปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม

ผลที่คำดว่ำจะ หน่วยงำนที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
มีเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน
ปฏิบัติงำนป้องกัน ปลัด
และบรรเทำ
จำนวนในกำรตั้งจุดอำนวยควำม ประชำชนมีควำม สำนักงำน

สะดวกในช่วงเทศกำล
3

4

ที่

ให้กับประชำชนในช่วง
เทศกำล
จัดซื้อ จัดหำวัสดุ
เพื่อป้องกันและบรรเทำ
ครุภัณฑ์ในกำรป้องกัน สำธำรณภัย และ
และบรรเทำสำธำรณภัย ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้อย่ำงทันท่วงที
ฝึกอบรมให้ควำมรู้
เพื่อฝึกอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับสำธำรณภัย
เกี่ยวกับสำธำรณภัย
ให้กับประชำชนในตำบล
อำจสำมำรถ

สะดวกในช่วงเทศกำล

สะดวก

จัดซื้อ จัดหำวัสดุ200,000
ครุภัณฑ์ในกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย

200,000

200,000

200,000

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ในกำรป้องกันสำ ประชำชนมีควำม
ธำรณภัยและกำรมีควำมพร้อม ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้

50,000

50,000

50,000

ประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร

50,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

1

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้ประชำชนมี
กำรป้องกันและแก้ไข
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ปัญหำยำเสพติด
เรื่องยำเสพติด

2

รณรงค์ป้องกันและแก้ไข

เพื่อสร้ำงกระแสควำม

(ผลผลิตโครงกำร)
จัดกิจกรรมให้กับ
ประชำชนตำบล

61
50,000

62
50,000

63
50,000

64
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ชมรม To Be Number

100,000

100,000

100,000

100,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม

~ 96 ~

ปลัด
สำนักงำน
ปลัด

ประชำชนมีควำมรู้ สำนักงำน
ด้ำนสำธำรณภัย ปลัด
และสำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
เมือเกิดภัย

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี สำนักงำนปลัด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องยำเสพติดและ
พิษภัยของยำเสพ
ติด
เกิดกำรรวมพลัง
สำนักงำนปลัด

ปัญหำยำเสพติด ( To Be ตื่นตัวในกำรแสดงพลัง
Numberone )
ต่อต้ำนยำเสพติด

ที่

One
บ้ำนนำสมดี

กิจกรรมมีระเบียบ วินัย ของทูบีนัมเบอร์วัน
และมีควำมรับผิดชอบ ในกำรรณรงค์
ต่อตนเองและสังคม
ต่อต้ำนยำเสพติด

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

1

แก้ไขปัญหำผักตบชวำ
และวัชพิชในแหล่งน้ำ

2

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ

3

คัดแยกขยะในชุมชน

(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ 1.จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ และวัชพืช
สิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชำชน
เพื่อให้มีทรัพยำกรป่ำไม้ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มมำกขึ้น

61
30,000

62
30,000

63
30,000

64
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

เพื่อให้ประชำชนมีควำม จัดอบรม ให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจถึงวิธีกำรจัดขยะ เข้ำใจแก่ประชำชนและ
อย่ำงถูกวิธีและสำมำรถ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

100,000

100,000

100,000

100,000

~ 97 ~

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะ
หน่วยงำนที่
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบ
จำนวนผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีส่วน สำนักงำนปลัด
โครงกำร
ร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้ำร่วม ประชำชนมีส่วน สำนักงำนปลัด
โครงกำร
ร่วมในกำรฟื้นฟู
สภำพธรรมชำติ
จำนวนผู้เข้ำร่วม ประชำชนเกิด
สำนักงำนปลัด
โครงกำร
ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกำรขยะมูล

หมุนเวียนนำกลับมำใช้
ใหม่ได้

ที่
1

2

ฝอยและเข้ำใจถึง
คุณค่ำของวัสดุ
เหลือใช้สำมำรถ
นำกลับมำใช้ใหม่
ได้

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
จัดหำอุปกรณ์รองรับ
ขยะในชุมชนและที่
สำธำรณะ

เพื่อสร้ำงระเบียบและ
ส่งเสริมกำรรักษำควำม
ส่งเสริมกำรรักษำควำม
สะอำด
จัดหำพื้นที่กำจัดขยะมูล เพื่อสร้ำงสะอำดในตำบล
ฝอยและบริหำรจัดกำร อำจสำมำรถ
ให้ถูกสุขลักษณะ

(ผลผลิตโครงกำร)
จัดหำอุปกรณ์รองรับ
ขยะในชุมชนและที่
สำธำรณะ

61
100,000

62
100,000

63
100,000

64
100,000

บริหำรจัดกำรขยะให้ถูก 500,000
สุขลักษณะ
- ค่ำทิ้งขยะ
- ค่ำน้ำมันรถบรรทุก
ขยะ

500,000

500,000

500,000

~ 98 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีถังขยะที่เพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ประชำชนในชุมชนมี สำนักงำนปลัด
พฤติกรรมกำรรักษำ
ควำมสะอำดเพิ่มขึ้น

ปริมำณขยะที่มีกำร
กำจัด

กำรกำจัดขยะมี
ประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น

สำนักงำนปลัด

ที่

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

1

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบลอำจสำมำรถด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ

เพื่อส่งเสริมศักยภำพ
ของศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล

2

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำ
เกษตรแบบผสมผสำนเกษตร
ทำงเลือกเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
ฝึกอบรมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เพื่ออบรมเกษตรกรให้มี
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหม่

3
4

เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำม เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำใจในกำรดำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ผลผลิตโครงกำร)
ศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
เกษตรประจำตำบลำ
อำจสำมำรถ ในกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์ฯ

61

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

62
50,000

63
50,000

64
50,000

เกษตรกรในตำบล

15,000

15,000

15,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

จัดฝึกอบรมกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกร
ในตำบลอำจสำมำรถ
จัดฝึกอบรมประชำชน
ในตำบล

20,000

20,000

20,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

20,000

20,000

20,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

~ 99 ~

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด

ศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำ
ตำบลสำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยอำศัย
หลักกำรจัดกำรของศูนย์ฯ
ประชำชนในพื้นที่นำหลัก
สำนักงำนปลัด
เศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ
เกษตรกรในตำบลมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เพิ่มขึ้น
ประชำชนในพื้นที่นำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ

สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด

ที่
5
6

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเป็นมิต รกั บสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ เพื่อให้มีกำรรวมตัว
ของกลุ่มอำชีพต่ำง
ๆ ในตำบล
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม เพื่อพัฒนำอำชีพ
อำชีพและฝึกทักษะอำชีพ
เสริมและสร้ำง
ให้กับประชำชนในตำบล
รำยได้ในครัวเรือน

(ผลผลิตโครงกำร)
กลุ่มอำชีพในตำบล

61
200,000

62
200,000

63
200,000

64
200,000

จัดฝึกอบรมอำชีพเสริม

60,000

60,000

60,000

60,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
~ 100 ~

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จำนวนกลุ่มอำชีพ
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลดปัญหำกำรว่ำงงำน
ของประชำชนในพื้นที่

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด

ลดปัญหำกำรว่ำงงำน สำนักงำนปลัด
ของประชำชนในพื้นที่

6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

ประชำคมหมู่บ้ำนตำบล
อำจสำมำรถ

2

สนับสนุนโครงกำรตำม
แนวพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯและพระรำช
เสำวนีย์ของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิตติ์
ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงของ
อบต.ระดับอำเภอ

3

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
61
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน สนับสนุนกำรจัดกำร
30,000
ได้แสดงควำมคิด เห็นใน ประชำคมหมู่บ้ำนในตำบล
ประเด็นต่ำง ๆ
อำจสำมำรถ
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนโครงกำร 30,000
ในกิจกรรมอันแสดงออก ตำมแนวพระรำชดำริและ
ถึงควำมจงรักภักดีต่อ
พระรำชเสำวนีย์
สถำบันพระมหำกษัตริย์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูล
ข่ำวสำรและส่งเสริม
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน

ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงของ
อบต.ระดับอำเภอ

30,000

62
30,000

63
30,000

64
30,000

30,000

30,000

30,000

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

-

-

-

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด
(KPI)

(ผลผลิตโครงกำร)

61
4

ก่อสร้ำงศำลำ

เพื่อประโยชน์ในกำร

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้เข้ำร่วม
ประชุมประชำคม

ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
~ 101 ~

62

63
240,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัด

ประชำชนเข้ำร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นจำกกำรจัด
ประชำคม
ประชำชนในตำบลมีส่วน
สำนักงำน
ร่วมในกิจกรรมอันแสดงออก ปลัด
ถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำ กษัตริย์
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร สำนักงำน
ดำเนินงำนของส่วนรำชกำร ปลัด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

64
จำนวนผู้ใช้

ประชำชนใช้ประโยชน์ศำลำประชำคม กองช่ำง

อเนกประสงค์หมู่ที่ 1
บ้ำนห้อม
ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 1 บ้ำนห้อม
ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 2 บ้ำนสำรำญ
ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 6 บ้ำนอำจสำมำรถ
ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

5
6
7
8

ที่
9

10

จัดกิจกรรมส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกิจกรรมส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกิจกรรมส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกิจกรรมส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกิจกรรมส่วนรวม

กว้ำง 4 เมตร ยำว 6 เมตร
บริเวณริมโขง
ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
กว้ำง 8 เมตร ยำว 12 เมตร
บริเวณดอนปู่ตำ
ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
กว้ำง 6 เมตร ยำว 12 เมตร
บริเวณดอนปู่ตำ
ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
กว้ำง 6 เมตร ยำว 12 เมตร
บริเวณดอนเปลือย
ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
กว้ำง 8 เมตร ยำว 12 เมตร

ประโยชน์
900,000

จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์

ประชำชนใช้ประโยชน์ศำลำประชำคม กองช่ำง

700,000

จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์

ประชำชนใช้ประโยชน์ศำลำประชำคม กองช่ำง

700,000

จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์

ประชำชนใช้ประโยชน์ศำลำประชำคม กองช่ำง

900,000

จำนวนผู้ใช้
ประโยชน์

ประชำชนใช้ประโยชน์ศำลำประชำคม กองช่ำง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่
ล้อม
ก่อสร้ำงเตำเผำศพ

เพื่อประโยชน์ในกำรจัด
กิจกรรมส่วนรวม

(ผลผลิตโครงกำร)
ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์กว้ำง 8
เมตร ยำว 16 เมตร

เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกำรงำนศพ

ก่อสร้ำงเตำเผำศพ หมู่ที่
2 บ้ำนสำรำญ

61

62

63
1,200,000

200,000
~ 102 ~

64

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้ใช้ประโยชน์

จำนวนกำรก่อสร้ำง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชำชนใช้ประโยชน์
ศำลำประชำคม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

ประชำชนมีควำมสะดวก กองช่ำง
ในกำรจัดกำรงำนศพ

11
12
13

ที่

ก่อสร้ำงเตำเผำศพ

เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกำรงำนศพ
ซ่อมแซมเตำเผำศพ เพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกำรงำนศพ
จัดทำโครงเหล็กป้ำย เพื่อพัฒนำปรับปรุง
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำนให้น่ำอยู่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี

ก่อสร้ำงเตำเผำศพ หมู่ที่
3 บ้ำนสำรำญ
ก่อสร้ำงเตำเผำศพ หมู่ที่
11 บ้ำนห้อม
ป้ำยหมู่บ้ำนหมู่ที่ 8 บ้ำน
คำเกิ้ม หมู่ที่ 9 บ้ำนนำ
สมดี หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่
ล้อม

200,000

200,000

จำนวนกำรก่อสร้ำง

150,000

150,000

จำนวนกำรก่อสร้ำง

200,000

200,000

จำนวนกำรก่อสร้ำง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.2 บริหำรทั่วไป
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

1

เงินเดือน ค่ำตอบแทน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
สวัสดิกำรพนักงำนส่วน
ตำบล สมำชิกสภำ อบต.
ผู้บริหำรและลูกจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

2

สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ต่ำง ๆ

(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อกำรบริหำร
คณะผู้บริหำร สมำชิก
งบประมำณและงำน สภำ อบต. พนักงำน
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

61
62
63
64
15,500,000 15,700,000 16,000,000 16,000,000

เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม,
และวิธีกำรใหม่ ๆ มำ ประชุม,สัมนำหลักสูตร
ประยุกต์ใช้ในกำร
ต่ำง ๆ

500,000

500,000
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500,000

500,000

ประชำชนมีควำมสะดวก กองช่ำง
ในกำรจัดกำรงำนศพ
ประชำชนมีควำมสะดวก กองช่ำง
ในกำรจัดกำรงำนศพ
เกิดทัศนียภำพที่
กองช่ำง
สวยงำมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
บ้ำนเมืองน่ำอยู่ และ
คุณภำพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น

กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลอำจสำมำรถมี
กำรจัดกำรบริหำรงำน
งบประมำณและงำน
บุคคลที่มี
ประสิทธิภำพ
องค์กรมีกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน/กอง

ทุกส่วน/กอง

ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
3

ที่

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพแก่
พนักงำน ผู้นำหมู่บ้ำน
สมำชิกสภำ อบต.และ
ผู้บริหำรพนักงำน

เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ กำรฝึกอบรม,ศึกษำดู
และวิธีกำรใหม่ ๆ มำ งำนนอกสถำนที่
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่

500,000

500,000

500,000

500,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.2 บริหำรทั่วไป
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ครุภัณฑ์ สำนักงำนให้
เพียงพอ

61
1,500,000

62
1,600,000

63
1,700,000

64
1,800,000

กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

และงำนบริกำร
ประชำชน
องค์กรมีกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
และงำนบริกำร
ประชำชน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน/กอง

4

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำนักงำน
ให้เพียงพอ

5

ค่ำสำธำรณูปโภค

เพื่อให้หน่วยงำนระบบ
สำธำรณูปโภคเพียงพอ
และเหมำะ สมในกำร
ปฏิบัติงำน

ค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม ไปรษณีย์

400,000

400,000

400,000

400,000

มีระบบ
มีประสิทธิภำพใน ทุกส่วน/กอง
สำธำรณูปโภคในกำร กำรปฏิบัติงำนและ
ปฏิบัติงำน
บริกำรประชำชน

6

ค่ำซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สิน

เพื่อรักษำไว้ซึ่งสภำพอัน
สมบูรณ์ขององค์กร

บำรุง รักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำน

300,000

300,000

300,000

300,000

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น
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เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน

สำนักงำนปลัด

มีเครื่องมือเครื่องใช้ ทุกส่วน/กอง
ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมำะสม

7

ที่

จ้ำงเหมำบริกำร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 1,000,000
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
เป็นต้น

1,000,000

1,000,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
ค่ำจ้ำงเลี้ยงรับรอง
ในโอกำสต่ำง ๆ

61
100,000

62
100,000

63
100,000

64

50,000

50,000

50,000

8

ค่ำรับรอง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ศักยภำพในกำร ปฏิบัติงำน

9

จัดกิจกรรม Big
Cleaning Day

สำนักงำนอบต.และ
ทุกหมู่บ้ำน

50,000

10

ก่อสร้ำงอำคำร
สำนักงำน อบต.

เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำร
รักษำควำมสะอำดใน
สำนักงำนและทุกหมู่บ้ำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ศักยภำพในกำร ปฏิบัติงำน

ก่อสร้ำงอำคำร
สำนักงำน อบต.

12,000,000 12,000,0
00

11

ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
อบต. ลำนแคมป์ปิ้ง สวน
สำธำรณ เส้นทำงจักรยำน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงำม

50,000

50,000

50,000

50,000

12

โครงกำรเลือกตั้ง
ส.บ.ต. นำยก
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล

4000,000

400,000

400,000

400,000

กำรปฏิบัติงำนมี
เพิ่มประสิทธิภำพ
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ในกำร

ตัวชี้วัด
(KPI)
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
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100,000

1,000,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร

ทุกส่วน/กอง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน/
กอง
ทุกส่วน/
กอง
กองช่ำง

ที่
13

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
จัดทำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อเป็นประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนของ อบต.
เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีมี
ระบบที่แน่นอนและ
สำมำรถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว

(ผลผลิตโครงกำร)
จัดทำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

61
400,000

62
63
400,000 400,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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64

ตัวชี้วัด
(KPI)
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร

ผลที่คำดว่ำจะ
หน่วยงำนที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
เพื่อเป็นกำรสนอง กองคลัง
นโยบำยของ
รัฐบำลและเป็น
กำรส่งเสริมควำม
เจริญก้ำวหน้ำ
ของตำบล

6.3 กำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อกำรบริหำร
คณะผู้บริหำร สมำชิก
งบประมำณและงำน สภำ อบต. พนักงำน
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
62
63
64
15,500,000 15,700,000 16,000,000 16,000,000

1

เงินเดือน ค่ำตอบแทน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
สวัสดิกำรพนักงำนส่วน
ตำบล สมำชิกสภำ อบต.
ผู้บริหำรและลูกจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

2

สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ต่ำง ๆ

เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม,
และวิธีกำรใหม่ ๆ มำ ประชุม,สัมนำหลักสูตร
ประยุกต์ใช้ในกำร
ต่ำง ๆ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่

500,000

500,000

3

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำนักงำนให้
เพียงพอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

1,500,000

1,600,000 1,700,000

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำนักงำนให้
เพียงพอ

500,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.3 กำรศึกษำ
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500,000

1,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น

กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น
จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลอำจสำมำรถมี
กำรจัดกำรบริหำรงำน
งบประมำณและงำน
บุคคลที่มี
ประสิทธิภำพ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน/กอง

องค์กรมีกำรพัฒนำ
ทุกส่วน/กอง
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
และงำนบริกำร
ประชำชน
เพิ่มประสิทธิภำพ ทุกส่วน/กอง
ในกำรปฏิบัติงำน

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
บำรุง รักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
300,000

4

ค่ำซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สิน

เพื่อรักษำไว้ซึ่งสภำพอัน
สมบูรณ์ขององค์กร

5

จ้ำงเหมำบริกำร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 1,000,000
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
เป็นต้น

6

ค่ำสำธำรณูปโภค

ที่
1

62
300,000

63
300,000

64
300,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.4 เคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
เงินเดือน ค่ำตอบแทน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
สวัสดิกำรพนักงำนส่วน
ตำบล สมำชิกสภำ อบต.
ผู้บริหำรและลูกจ้ำง

(ผลผลิตโครงกำร)
เพื่อกำรบริหำร
คณะผู้บริหำร สมำชิก
งบประมำณและงำน สภำ อบต. พนักงำน
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

61
62
15,500,000 15,700,000

~ 108 ~

63
64
16,000,000 16,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
มีเครื่องมือเครื่องใช้ ทุกส่วน/กอง
ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมำะสม
กำรปฏิบัติงำนมี
เพิ่มประสิทธิภำพ ทุกส่วน/กอง
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ในกำร

ตัวชี้วัด
(KPI)
กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลอำจสำมำรถมี
กำรจัดกำรบริหำรงำน
งบประมำณและงำน
บุคคลที่มี

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน/กอง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ประสิทธิภำพ

2

สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ต่ำง ๆ

เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม,
และวิธีกำรใหม่ ๆ มำ ประชุม,สัมนำหลักสูตร
ประยุกต์ใช้ในกำร
ต่ำง ๆ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่

500,000

500,000

500,000

500,000

กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น

3

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำนักงำนให้
เพียงพอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

ที่

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ สำนักงำนให้
เพียงพอ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.4 เคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

4

ค่ำซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สิน

เพื่อรักษำไว้ซึ่งสภำพอัน
สมบูรณ์ขององค์กร

5

จ้ำงเหมำบริกำร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน

(ผลผลิตโครงกำร)
61
บำรุง รักษำหรือ
300,000
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำน

62
300,000

จ้ำงเหมำผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ จ้ำงเหมำ
ถ่ำยเอกสำร เป็นต้น

1,000,000 1,000,000

1,000,000

~ 109 ~

63
300,000

64
300,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

องค์กรมีกำรพัฒนำ
ทุกส่วน/กอง
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
และงำนบริกำร
ประชำชน
เพิ่มประสิทธิภำพ ทุกส่วน/กอง
ในกำรปฏิบัติงำน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
มีเครื่องมือเครื่องใช้ ทุกส่วน/กอง
ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเพียงพอ
ทันสมัย และ
เหมำะสม
กำรปฏิบัติงำนมี
เพิ่มประสิทธิภำพ ทุกส่วน/กอง
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ในกำร


แบบ ผ. 02

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่

โครงกำร

1

ประเพณีรำผีหมอ

2

ประเพณีแห่พระพุธ
เจ้ำน้อย

3

ประเพณีนมัสกำร
องค์พระธำตุฯ บ้ำน
สำรำญ

4

ประเพณีเสี่ยงหอย

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
61
30,000

62
30,000

63
30,000

64
30,000

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีรำผีหมอ
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีแห่พระพุธเจ้ำน้อย

อุดหนุนงบประมำณ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 1

อุดหนุนงบประมำณ
30,000
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 2

30,000

30,000

30,000

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีนมัสกำรองค์พระธำตุ
ฯ บ้ำนสำรำญ
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด

อุดหนุนงบประมำณ
30,000
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 3

30,000

30,000

30,000

อุดหนุนงบประมำณ
30,000 30,000
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 4
~ 110 ~

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์
โครงกำร
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีรำผีหมอ
จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์
โครงกำร
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีแห่พระพุธเจ้ำ
น้อย
จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์
โครงกำร
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีนมัสกำรองค์
พระธำตุฯ บ้ำนสำรำญ
จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์
โครงกำร
วัฒนธรรม และสืบทอด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองกำรศึกษำฯ
กองกำรศึกษำฯ

กองกำรศึกษำฯ

กองกำรศึกษำฯ

5

ที่

ประเพณีไทแสก

ประเพณีเสี่ยงหอย
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีไทแสก

อุดหนุนงบประมำณ
200,000
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6

7
8
9
10

200,000

200,000

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)

6

200,000

ประเพณีแห่เม็ง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีแห่เม็ง
ประเพณีแห่ดำว เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีแห่ดำว
ประเพณีบุญ
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
กองข้ำว
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีบุญกองข้ำว
ประเพณีบำยศรี เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
สู่ขวัญ
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีบำยศรีสู่ขวัญ
ประรำหม้อห้อม เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีรำหม้อห้อม

ประเพณีเสี่ยงหอย
จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์
กองกำรศึกษำฯ
โครงกำร
วัฒนธรรม และสืบทอดแบบ ผ. 02
ประเพณีไทแสก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

61
62
30,000 30,000

63
30,000

64
30,000

อุดหนุนงบประมำณคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 8

50,000 50,000

50,000

50,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ กอง
โครงกำร
สืบทอด ประเพณีแห่ดำว
กำรศึกษำฯ

อุดหนุนงบประมำณคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 9

30,000 30,000

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ กอง
โครงกำร
สืบทอด ประเพณีบุญกองข้ำว กำรศึกษำฯ

อุดหนุนงบประมำณคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 10

30,000 30,000

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ กอง
โครงกำร
สืบทอด ประเพณีบำยศรีสู่ขวัญ กำรศึกษำฯ

อุดหนุนงบประมำณคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 11

30,000 30,000

30,000

30,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ กอง
โครงกำร
สืบทอด ประเพณีรำหม้อห้อม กำรศึกษำฯ

อุดหนุนงบประมำณคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนหมู่ที่ 7

~ 111 ~

จำนวนผู้เข้ำร่วม ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ กอง
โครงกำร
สืบทอด ประเพณีแห่เม็ง
กำรศึกษำฯ

ที่

แบบ ผ. 02

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)

11

ประเพณีเลี้ยงปู่ตำ

12

อุดหนุนสภำ
วัฒนธรรมตำบลอำจ
สำมำรถ

13

สนับสนุนประเพณี
ไหลเรือไฟ

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสืบทอด
ประเพณีเลี้ยงปู่ตำ
เพื่อส่งเสริมกำรดำเนิน
ของสภำวัฒนธรรม
ตำบล
อำจสำมำรถ
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไหล
เรือไฟให้คงอยู่สืบไป

61
5,000

อุดหนุนงบประมำณ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10
อุดหนุนงบประมำณ
50,000
ศูนย์
วัฒนธรรมตำบลอำจ
สำมำรถ
อุดหนุนงบประมำณ
60,000
ตำมโครงกำรประเพณี
ไหลเรือไฟ

ตัวชี้วัด
(KPI)

62
5,000

63
5,000

64
5,000

50,000

50,000

50,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

60,000

60,000

60,000

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
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จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสืบทอด ประเพณีเลี้ยง
ปู่ตำ
ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสืบทอด ประเพณีของ
ตำบล

กอง
กำรศึกษำฯ

ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสืบทอด ประเพณี
บำยศรีสู่ขวัญ

กอง
กำรศึกษำฯ

กอง
กำรศึกษำฯ

แบบ ผ. 02

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.5 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1

อำหำรกลำงวันโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อำหำรกลำงวันที่มี
คุณภำพเพียงพอ
เหมำะสมต่อร่ำงกำย

เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
64
สนับสนุนค่ำอำหำร
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
กลำงวันแก่โรงเรียนใน
พื้นที่ตำบลอำจสำมำรถ
จำนวน 4 โรงเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 1 ศูนย์

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนนักเรียนที่ได้รับ
อำหำรกลำงวัน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เด็กมีพัฒนำทำงร่ำงกำย กอง
ที่แข็งแรงสมบูรณ์
กำรศึกษำฯ

แบบ ผ. 02

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงกำร

1

ส่งเสริมสนับสนุนกำรมี
ส่วนร่วมขององค์กรสตรี

2

ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงของ
อบต.ระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
61
เพื่อส่งเสริมให้สตรีมี
อุดหนุนงบประมำณ
20,000
บทบำทในกำรแสดงควำม องค์กรสตรี
คิดเห็นและพัฒนำชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูล อุดหนุนงบประมำณ
ข่ำวสำรและส่งเสริม
โครงกำรศูนย์รวมข้อมูล
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำร
ร่วมของประชำชน
จ้ำงของอบต.ระดับอำเภอ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
62
20,000

63
20,000

64
20,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

องค์กรสตรีมีบทบำทในกำร
พัฒนำชุมชนในตำบลอำจ
สำมำรถ
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร สำนักงำน
ดำเนินงำนของส่วนรำชกำร ปลัด

แบบ ผ. 03

ส่วนที่ 4 การน้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ
บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพั ฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
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หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน
ปลัด

ที่
1

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำหมู่ที่
1 บ้ำนห้อม

- เพื่อพัฒนำระบบ
กำรคมนำคมของ
ตำบล

61

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
62
63

ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง 10,000,000
สำยทำงหลวงหมำยเลข
212-วัดเวินพระบำทภู
กระแตยำว 4,000 ม.
หมู่ที่ 9 บ้ำนนำสมดี

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จำนวน ครัวเรือน ประชำชนได้รับควำม
ประชำชน ที่มีกำร สะดวกรวดเร็วในกำร
คมนำคม สะดวก สัญจรไปมำ
รวดเร็วเพิ่ม มำก
ขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

แบบ ผ. 03

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมสุข อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 เมืองน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตโครงกำร)
61
62
63
1 ก่อสร้ำงระบบประปำ เพื่อพัฒนำระบบ
ก่อสร้ำงระบบ
5,000,000 5,000,000 5,000,000
ประปำหมู่บ้ำน
ประปำหมู่บ้ำน หมู่
หมู่บ้ำน
ที่ 6 บ้ำนอำจ
สำมำรถ กำลังผลิต
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64
5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ
ประชำชนมีน้ำไว้
ใช้อย่ำงเพียงพอ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

10 บล.ม./ซม.

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
ยุทธศำสตร์
1

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน
1.1 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1.2 เคหะและชุมชน
1.3 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
2

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
2.4 กำรศึกษำ

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

จำนวน
โครงกำร

2564
งบประมำณ
บำท

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

38
4
6
48

22,039,570
8,500,000
8,042,430
38,582,000

29
8
10
47

11,950,590
3,247,000
8,370,410
23,568,000

62
36
16
114

21,851,980
12,595,850
17,665,170
52,113,000

12
9
4
25

8,960,950
5,261,950
6,877,100
21,100,000

141
57
36
234

64,803,090
29,604,800
40,955,110
135,363,000

23

2,695,000

26

2,995,000

28

4,395,000

23

2,695,000

100

12,780,000

2
3
7

240,000
9,230,000
1,310,000

2
3
9

240,000
9,430,000
1,355,000

2
3
9

240,000
9,630,000
1,360,000

2
3
9

240,000
9,830,000
1,360,000

8
12
34

960,000
38,120,000
5,385,000
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2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.6 งบกลำง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

2
1
36

125,000
140,000
13,025,000

2
1
40

125,000
150,000
15,160,000

2
1
43

125,000
150,000
15,345,000

2
1
38

125,000
150,000
15,445,000

8
4
157

500,000
520,000
58,975,000

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
ยุทธศำสตร์

3

4

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของขุมชน
3.3 งบกลำง
รวมยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของขุมชน

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

รวม 4 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
บำท

4

430,000

4

430,000

4

430,000

4

430,000

16

1,720,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

8

600,000

1
6

1,000,000
1,580,000

1
6

1,000,000
1,580,000

1
6

1,000,000
1,580,000

1
6

1,000,000
1,580,000

4
24

4,000,000
6,320,000

3

160,000

3

160,000

3

160,000

3

160,000

12

640,000
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4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

2
5

600,000
760,000

2
5

600,000
760,000

2
5

600,000
760,000

2
5

600,000
760,000

8
20

2,400,000
3,040,000
แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ต่อ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
ยุทธศำสตร์
5

6

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง
5.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวมยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของขุมขน
6.2 บริหำรทั่วไป
6.3 เคหะและชุมชน
6.4 กำรศึกษำ
รวมยุทธศำสตร์ที่ 6
รวมโครงกำรในแผนพัฒนำทั้งสิ้น

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

ปี 2563
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร

ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

รวม 4 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
บำท

2

260,000

6

365,000

6

365,000

6

365,000

20

1,355,000

2

260,000

6

365,000

6

365,000

6

365,000

20

1,355,000

3

90,000

2

60,000

12

5,250,000

6

810,000

23

6,210,000

14
1
1
16
113

18,960,000
1,700,000
1,200,000
21,860,000
76,067,000

14
1
1
16
120

18,960,000
1,700,000
1,200,000
21,860,000
63,293,000

22
1
1
24
198

19,890,000
1,900,000
1,500,000
23,290,000
93,353,000

15
1
1
17
97

19,210,000
1,900,000
1,500,000
22,610,000
61,860,000

65
4
4
73
528

77,020,000
7,200,000
5,400,000
89,520,000
294,573,000
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ ำ
ด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ดำเนิ น กำรให้ ค ะแนนตำมเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิ บ
วัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้
๑.แนวทางการพิจารณาการติ ดตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
๑.๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศำสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศำสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงำน ๕ คะแนน
(๙) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงกำร ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับ เคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ดตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๒.๑ กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ ๑๐ คะแนน
๒.๒ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริ มำณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุ ณภำพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ ยุทธศำสตร์และแผนงำน ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงกำรพัฒนำ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร ๕ คะแนน
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร ๕ คะแนน
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(๓) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ ถู ก ต้ อ ง
๕ คะแนน
(๔) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
(๕) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริ มสร้ ำ งให้ ป ระเทศชำติ มั่น คง มั่ ง คั่ ง
ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) ๕ คะแนน
(๑๐) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แ ละผลที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ
๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้ อ งและขั บ เคลื่ อ นกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประเด็น กำรพิจำรณำ
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ๑๐
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕
๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕
๓.๑ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)
๓.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัด (๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)
๓.๖ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)
๓.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (๕)
๓.๘ แผนงำน (๕)
๓.๙ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (๕)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงกำร (๕) รวมคะแนน ๑๐๐
๒. การติดตามและประเมิน ผลโครงการ
อบต.อำจสำมำรถใช้กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลโครงกำร โดยใช้ ตั ว แบบวั ด ผลในเชิ ง ปริ มำณและ
คุณภำพ ตำมที่จะกล่ำวต่อไปในหัวข้อที่ ๓.๑ และมีหลักกำรประเมินผลโครงกำรที่ ส ำคั ญ คื อ กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลโครงกำรว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงกำรทุกประกำรหรือไม่ อย่ำงไร
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่ นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ
โดยใช้แบบสำหรับติดตำมและประเมินผลเชิ งปริมำณและคุณภำพ
(๑) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(๕) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน(Process Performance Measuament System (PPMS))
(๖) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้ จำกปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ProblemSolving Method
(๗) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(๘) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบข้อ (๑) –(๑๐)
หรือเป็นแบบผสมก็ได้
เชิงปริมำณ (Quantity) เชิงคุณภำพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่ำใช้จ่ำย (Cost) เวลำ
(Time) เป็นไปตำมที่กำหนดไว้หรือไม่
ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตำมที่อบต.ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำขึ้ น มำเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำ อบต.ให้
บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำให้ กับประชำชน ในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ย
กำรจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพั ฒ นำเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นำ ซึ่ ง คณะกรรมกำรจะต้ อ งด ำเนิ น กำรก ำหนดแนวทำง วิ ธี ก ำรในกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒนำ ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่ ง ได้ จ ำกกำรติ ด ตำม
และประเมิ น ผลแผน พั ฒ น ำต่ อ ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำร ท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภำท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ ง ประกำศผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำให้ ป ระชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดัง กล่ ำ วและต้ อ งปิ ด ประกำศ
ไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดื อ นตุ ล ำคม
ของทุกปี
กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
กำรวัดผลเชิงคุณภำพ เทศบำลใช้ ก ำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจในกำรวั ด ผลเชิ ง คุ ณภำพโดย
ภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจทำให้ ท รำบถึ ง ผลเชิ ง คุ ณภำพในกำร
ดำเนินงำนของ อบต. ในภำพรวม
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพั ฒนาท้ องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่ำงไร เป็นต้น)
๑. เกิดกำรพัฒนำพัฒนำที่ล่ำช้ำ เพรำะกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่ำนกระบวนกำรหลำยขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจั ดทำแผนที่มีควำมยุ่งยำกมำกขึ้น
๓. ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุดเพรำะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมำยที่ทำได้ยำกและ
บำงเรื่องอำจทำไม่ได้
ในทฤษฎี ท ำงวิ ช ำกำรกำรจั ด กำร ชี้ ว่ ำ องค์ ก รต่ ำ งๆไม่ ว่ ำ จะเป็ น องค์ ก รภำครั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ภำคเอกชนจะพัฒนำ เติบโตและอยู่รอดได้ ต้ อ งมี ก ำรปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพแวดล้ อ ม
ภำยนอก ๔ ประกำร (PEST) ตลอดเวลำ ซึ่งประกอบไปด้วย
๑) สิ่งแวดล้อมด้ำนกำรเมือง(Political Environment)
๒) สิ่งแวดล้อมด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Environment)
๓) สิ่งแวดล้อมด้ำนสังคม (Social Environment) และ
๔) สิ่งแวดล้อมด้ำนวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์กร
(Organization)

พัฒนำ เติบโต อยู่รอด

วิทยาการ
(Technology)

จำกแผนภำพ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ มีฐำนะเป็นองค์กรภำครัฐองค์กรหนึ่ ง จึ ง
มีควำมจำเป็นที่จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ๔ ประกำร
ดังที่กล่ำวมำแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนำ เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติง ำนในองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเครำะห์ตำมสิ่งแวดล้อ มที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประกำร ดังนี้
๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หำกกล่ำวถึงกำรปกครองของไทยในปัจจุ บั น อำจแบ่ ง ระดั บ กำรเมื อ งออกได้ เ ป็ น ๒ ระดั บ
ได้แก่ กำรเมืองระดั บ ชำติ และกำรเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น กำรเมื อ งระดั บ ชำติ ได้ แ ก่ กำรเมื อ งระดั บ รั ฐ บำล
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สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ในส่วนของกำรเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสำมำรถแบ่งแยกย่ อ ยออกได้
เป็นหลำยประเภท เช่น กำรเมืองของ อบจ. เทศบำล หรื อ อบต. หรื อ แม้ ก ระทั่ ง กำรเมื อ งในระดั บ หมู่ บ้ ำ นที่
จะต้องมีกำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำนโดยรำษฎรในหมู่บ้ำนนั้นๆ เป็นต้น
ในสภำพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงำนวิจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องต่ำงชี้ว่ำกำรเมื อ งในระดั บ ชำติ ยั ง
มีอิทธิพลต่อกำรเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลำยประกำร เช่น กำรเลือกตั้งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งอำศั ย ภำพลั ก ษณ์
ของพรรคกำรเมืองระดับชำติเพื่อช่วยในกำรหำเสียง กำรให้ เ งิ น อุ ด หนุ น เฉพำะกิ จ จำกส่ ว นกลำงมำยั ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพำะท้ องถิ่นที่เป็น พรรคพวกเดียวกันกับรำชกำรส่วนกลำง เป็นต้น
ในอนำคต อำนำจหน้ำที่และบทบำทของนักกำรเมือ งท้ อ งถิ่ น และข้ ำ รำชกำรท้ อ งถิ่ น จะเป็ น
อย่ำงไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทำงกำรเมืองโดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ ง อิ ท ธิ พลจำกกำรเมื อ งระดั บ ชำติ ซึ่ ง
ถ่ำยทอดออกมำเป็นนโยบำยของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี กล่ำวคือ กำรรวมอ ำนำจ
กำรปกครอง(Centralization) หรื อ กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง (Decentralization) ดั ง นั้ น ผู้ ที่ จ ะ
ปฏิบัติงำนใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทรำบควำมเคลื่อนไหวของนโยบำยรัฐอยู่ ต ลอดเวลำ เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำร
อปท.ให้เข้ำกับสภำวกำรณ์ดังกล่ำวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
ในส่วนของปัจจัยกำรเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ ำ ใจบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักกำรแล้วกำรตัดสินใจกำหนดนโยบำยควรเป็นหน้ำที่ของฝ่ ำ ยกำรเมื อ งท้ อ งถิ่ น ทุ ก
ฝ่ำยควรต้องรู้ควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองท้ อ งถิ่ น ในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ อบจ. เทศบำล
อบต.และระดับหมู่บ้ำน เพรำะกำรเมืองท้องถิ่นเหล่ำนี้มีค วำมเชื่ อ มโยงสั มพั น ธ์ กั น และจะต้ อ งมี ผ ลกระทบต่ อ
อปท. ไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม ข้ำรำชกำรท้ อ งถิ่ น ควรพยำยำมปรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ ำ กั บ ระเบี ย บ
กฎหมำยของรัฐ ซึ่งในบำงครั้งระเบียบกฎหมำยอำจไม่เหมำะสมกั บ สภำพปั ญ หำและควำมต้ อ งกำรของคนใน
ท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้ ก ฎหมำย ให้ ส ำมำรถใช้ ไ ด้ จ ริ ง ตำมสภำพและ
บริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่ำเป็นนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่ำงแท้จริง
๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ ป ระชำชนยำกจนเพิ่ มขึ้ น เป็ น สำเหตุ ข อง
ปัญหำอื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตำมมำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ปั ญ หำยำเสพติ ด ปั ญ หำโสเภณี เ ด็ ก ปั ญ หำประชำชน
เรียกร้องในสิ่งที่สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำมำกกว่ำสิ่งที่แก้ไขปัญหำได้อย่ำ งยั่ ง ยื น เช่ น ต้ อ งกำรผ้ ำ ห่ มกั น
หนำวฟรี เสื้อกันหนำวฟรี และของฟรี อื่ น ๆ จำก อปท. เป็ น ต้ น ซึ่ ง สวนทำงกั บ ระเบี ย บกฎหมำยและกำร
ตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยำยำมจำกัดขอบเขตกำรตัดสินใจขององค์ ก ร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องของกำรแจกของให้แก่รำษฎร
อีกปัญหำหนึ่งประชำชนอำจขำดกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกับ อปท. เพรำะต้ อ งเอำเวลำไป
ทำงำนหำเงินเพื่อปำกท้องของตนเองก่อน ตลอดจนปัญหำควำมยำกจนของประชำชนจะสร้ ำ งควำมเข้ มแข็ ง
ให้กับนโยบำยประชำนิยมไปโดยปริยำยซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบในระยะยำว โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เป็ น กำร
ส่งเสริมลักษณะนิสัยกำรพึ่งพิงรัฐอยู่ ตลอดเวลำของประชำชน เป็นต้น
ดังนั้น กำรสร้ำงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทำงควำมคิดให้แก่ประชำชนตำมหลั ก “ตนเป็ น ที่
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”้ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหำรงำน อปท. ควรให้ ค วำมสนใจที่ จ ะ
ส่งเสริมและพัฒนำในประเด็นนี้
๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
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ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรปฏิ บั ติ ง ำนในแต่
ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ แ ตกต่ ำ งกั น เช่ น บำงพื้ น ที่ เ ป็ น สั ง คมปฐมภู มิ (ชุ มชน
ชนบท) บำงพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บำงพื้นที่ประชำชนให้ค วำมร่ ว มมื อ กั บ กิ จ กรรมของ อปท.
เป็นอย่ำงดี บำงพื้นที่ประชำชนขำดควำมร่วมมือ เป็นต้น
บุคลำกรในอบต.จำเป็นที่จะต้องเข้ำใจผลกระทบที่มำจำกสำเหตุกำรกระจำยอ ำนำจสู่ ท้ อ งถิ่ น
ที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีควำมสำมำรถบริ ห ำรงำนบนควำมขั ด แย้ ง ใน
สังคม เพรำะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จ ะมีคนที่ชอบสิ่ง ที่เหมือนๆ กันได้หมด กำรปฏิบัติงำนทุกอย่ำงย่อม
มีกำรเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้ำน และไม่ต่อต้ำน อยู่คู่กับสังคมประชำธิปไตยเสมอสำคัญเพีย งแต่ ว่ ำ จะสำมำรถ
ลดระดับหรือแก้ไขควำมขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่ำงไร
๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมกำรปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบำยส่ ง เสริ มกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรโดยก ำร
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น กำรฝึกอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ ำ งๆ กำรฝึ ก อบรมกำรจั ด ท ำเว็ บ ไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำร
ปฏิบัติงำนของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น กำรเผยแพร่หนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ผ่ ำ นช่ อ งทำงกำรสำร
บรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หำกพนักงำนท้องถิ่นให้ควำมสำคัญในกำรอ่ ำ นหนั ง สื อ สั่ ง กำรของกรมส่ ง เสริ มฯ
ทำงอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมำซึ่งกำรบริหำรงำนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ ำพและไม่ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บ กฎหมำย
หนังสือสั่งกำรที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลำ ทันเหตุกำรณ์
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพั ฒนา (รวมถึ ง องค์ ป ระกอบส ำคั ญ ของข้ อ มู ล เพื่ อ น ำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพั ฒ นำ โดยอิ ง กำร
คำดกำรณ์กำรพัฒนำต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
๑) กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจำรณำงบประมำณและคำนึงถึงสถำนะกำรคลั ง ในกำร
พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำถิ่นสี่ปี
๒) ควรเร่งรัดให้มีกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ ำ ยให้ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น
๓) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจสำมำรถควรพิจำรณำตั้งงบประมำณให้ เ พี ย งพอและเหมำะสม
กับกับภำรกิจแต่ละด้ำนที่จะต้องดำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่
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