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องคการบริหารสวนตําบลนามาลา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

คํานํา
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซึง่ แผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการกําหนดดวยวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการ
พัฒนาทองถิ่นรวมทัง้ การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตลอดทัง้ ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยาง
ตอเนือ่ ง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ นัน้ จะตองมีความสอดคลองเชือ่ มโยงกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด,
จังหวัด และแนวทางของการพัฒนาในระดับตางๆ ตัง้ แตระดับชาติ กลุม จังหวัด ตลอดทัง้ ภารกิจที่ทองถิน่ ไดรับการ
ถายโอนจากกระทรวงทบวงกรมตางๆ และทีส่ ําคัญองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองดําเนินงานตามนโยบายเพื่อ
ตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนแมบทชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ได
กําหนด เนื้อหาและแนวทางการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองขององคการบริหารสวนตําบลนามาลาเพื่อใชเปนกลไก
ในการแกไขปญหาของประชาชน แผนพัฒนาสามปฉบับนี้องคการบริหารสวนตําบลนามาลาไดนําไปปรับประยุกตทั้งใน
เชิงวิชาการและขอเท็จจริงเชิงประจักษของแตละหมูบานตามความเหมาะสม
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับประโยชนจากแผนพัฒนาสามปฉบับนี้
เพือ่ ใชเ ปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบตอปญหาความตองการของ
ทองถิ่นและประชาชนตอไป

(นายสมจิต วงษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
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บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
บทที่ ๓ การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
บทที่ ๔ วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ ๕ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนสามป
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บทที่ ๑
บทนํา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับนี้จัดทําขึน้ เพือ่ นํานโยบายของนายสมจิต วงษา
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา ซึ่งไดแถลงตอประชาชนและสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลาในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไปสูการปฏิบัติ
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา ไดมีแนวทางการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมภิบาลในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ดังนี้
๑.นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง สายหลัก สายรอง ทางระบายน้ํา
ระบบไฟฟา การประปา ใหมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๑.๒ ปรับปรุงละพัฒนาระบบการใหบริการดานประปาใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
๑.๓ ปรับปรุงและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในดานโครงสรางพื้นฐาน ดําเนินงานไปดวยความ
เรียบรอย รวดเร็วและเปนประโยชนแกประชาชน
๒.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูด อยโอกาสอื่นๆ เปนตน
ใหครอบคลุมทุกชุมชน จนสามารถอยูในชุมชน ไดอยางมีความสุข ตลอดจนการแกไขปญหาความยากจน ปญหา
ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
๒.๒ สนับสนุนประชาชนใหมสี ุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง เชน ใหมีสถานที่ออกกําลังกาย การ
ปองกันโรคติดตอ เปนตน
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพใหประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมีความสุข
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาล
๒.๔ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินชุมชนสามารถดุแลและปองกัน
ปญหารวมกับสวนราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลอง กับนโยบายของรัฐบาล
๒.๕ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนามาลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความรูคูคุณธรรม
๓.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีครุภัณฑอันที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษา เชน ใหมีหองสมุด
ประจําตําบลและศูนยอินเตอรเน็ต
๓.๒ สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับกอนวัยเรียน และในระดับสูงขึ้นไปใหประชาชน
เยาวชน นักเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
๓.๓ สนับสนุนสงเสริมงานกีฬาและนันทนาการของชุมชนอยางจริงจัง
๓.๔ สนับสนุนสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

-๒๓.๕ สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมใหกับนักเรียน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑที่จะนํามา
ซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษาและการกีฬา
๓.๖ สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนงานรัฐพิธีตางๆ
๔.นโยบายดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑ สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางจิตสํานึกเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชนและหมูบาน
๔.๒ สนับสนุนสงเสริมการรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดและนาอยู เชนการควบคุมไฟปา
ดูแลรักษาปา ปลูกปา
๔.๓ สงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชนและชุมชน
๕.นโยบายดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
๕.๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบล ตามแนวทางระบบ
ประชาธิปไตย
๕.๒ สงเสริมการมีบทบาทของครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคการพัฒนาเอกชน
อาสาสมัคร และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการวางแผนตําบล
๕.๓ จัดหาพื้นที่เพื่อกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหม เพื่องานบริการประชาชน
และความสะดวกในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความสามารถ มุงปฏิบัติงานเพื่อชุมชน
สังคมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพคุมคาลดขั้นตอนการทํางานใหสั้น เขาใจงาย
เร็วขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
๕.๕ ใหการบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
๕.๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ใหมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
๕.๗ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ ที่จะใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๖.นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
อยางมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายตามนโยบายรัฐบาล
๖.๓ สงเสริมการคาขายในทองถิ่นเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนารายไดของทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดใหมีน้ําเพื่อการเกษตร พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการเลีย้ งสัตว และพัฒนาเรื่องการดูแลรักษา

-๓๗.นโยบายดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
๗.๑ สงเสริมและรณรงคปองกัน กรณีมกี ารแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ เชน โรคไขหวัดนก โรคเอดส
โรคฉี่หนู รวมถึงโรคระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนโรคควบคุม
๗.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ดวยภูมิปญญาทองถิ่น
๗.๓ สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน เพื่อใหมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๗.๔ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่คอยบริการประชาชน
๗.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีลานกีฬาชุมชนและสนามเด็กเลน
๗.๖ จัดหารถบรรทุกน้ํา เพื่อใชในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
ประวัติการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา เดิมเปนสภาตําบลนามาลา ไดรับการยกฐานะเปนองคการ
บริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสว นทองถิน่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยใหมีผลบังคับใชเมื่อพน
กําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอน
พิเศษ ๘๒ ง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ จึงมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
๑.สภาพทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลนามาลาตั้งอยูหมูที่ ๕ บานหนองหวาย ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย ถนนสายดานซาย - เหมืองแพร และหางจากที่ทําการอําเภอนาแหว ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ทิศใต
ติดกับตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลนาพึง อําเภอแหว , ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เนื้อที่
เขตรั บ ผิ ด ชอบขององค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลนามาลา อํา เภอนาแห ว จั งหวัด เลย มี เนื ้อ ที ่
โดยประมาณ ๑๒๓.๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๗,๓๓๑.๒๕ ไร
ภูมปิ ระเทศ
สภาพภูมิประเทศสวนใหญของตําบลนามาลาเปนหุบเขามีความลาดชันสูงมีพื้นทีร่ าบนอยมีระดับ
ความสูงของพื้นที่สูง ๑,๔๒๖ เมตร ของความสูงระดับน้ําทะเล และต่ําสุด ๕๐๐ เมตร ของระดับน้าํ ทะเล มี
ภูเขาที่สําคัญไดแก ภูขัด ภูเปอย ภูเกางอม มีลําน้ําพึงไหลผานบานนามาลา บานซําทอง บานนาปูน บานหัวดาน
บานโนนสวาง สภาพความสมบูรณทางทรัพยากรปาไมยังถือวาสมบูรณอยูแตหากไมมีมาตรการใดดูแล รักษาตอไป
ในอนาคตทรัพยากรเหลานี้อาจหมดไป
จุดเดนของพื้นที่
พื้นที่ และสภาพของทรัพยากรปาไมและอากาศ ที่มีพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยตั้งแต
๕๐๐ - ๑,๔๒๖ เมตร และมีสภาพของหุบเขาสูงทําใหอากาศมีความเย็น สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติทีด่ ีไดในอนาคตหากไดรับการพัฒนาประชาสัมพันธและประชาชนในพืน้ ที่ยังคงอนุรักษธรรมชาติไวได
สามารถสรางรายไดอีกทางหนึ่งของประชาชนและยังสามารถพัฒนาบางพื้นที่เพาะปลูกไมเมืองหนาวหรือไมผลไดดี
เนื่องจากมีความชื้นและอากาศเย็นตลอดป

-๕เขตการปกครอง
ตําบลนามาลา ประกอบดวยหมูบานจํานวน ๘ หมู
ตารางแสดงชื่อผูปกครองหมูบานและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
หมูที่

ชื่อหมูบาน

กํานัน / ผูใหญบาน

๑

บานนามาลา

นายสมฤทธิ์ แกวเกษศรี

๒

บานหัวดาน

นายลักษณ ศรีโพธิ์

๓

บานนาปูน

นายเฉลิม แกวเพิม่

๔

บานซําทอง

นายบุญเลิศ แกวเกษศรี
(กํานันตําบลนามาลา)

๕

บานหนองหวาย

นายโยคี แกวเกษศรี

๖

บานโคก

นายขุนทอง เสวิสทิ ธิ์

๗

บานหนองสิม

นายวิญู เสนานุช

๘

บานโนนสวาง

นายวีระ กมลรัตน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายบรรจง เสวิสทิ ธิ์
นายคํามูล กมลรัตน
นายไข จันทะพินิจ
นายเกรียงไกร เสวิสทิ ธิ์
นายธุวชิต ศรีคํา
นายยุทธการณ จันดาหาร
นายเมธิน เสวิสทิ ธิ์
นายวีระพงษ กันธุ
นายออย ถิน่ ที่
นายธีระพล ศรียาบับ
นายประสิทธิ์ แกวเกษศรี
นายประสิทธิ์ ยืนวงค
นายคําพัน เสวิสิทธิ์
นายสมทรง กมลรัตน
นายดุสติ เทพวันดี
นายเดวิช กมลรัตน

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
สมาชิก อบต
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
เลขานุการสภาฯ อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๐๕๙ คน แยกเปนชาย ๑,๕๖๓ คน หญิง ๑,๔๙๖ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔)

หมูบาน
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

บานนามาลา
บานหัวดาน
บานนาปูน
บานซําทอง
บานหนองหวาย
บานโคก
บานหนองสิม
บานโนนสวาง
รวม

จํานวนครัวเรือน
๘๕
๘๔
๔๑
๑๑๑
๑๓๒
๒๐๑
๑๓๔
๕๐

ชาย
๑๓๕
๑๗๑
๘๒
๒๒๗
๒๒๖
๔๑๐
๒๓๑
๘๑

๗๙๔

๑,๕๖๓

จํานวนประชากร (คน)
หญิง
รวม
๑๓๖
๒๗๑
๑๖๖
๓๓๗
๖๘
๑๕๐
๒๒๑
๔๔๘
๒๑๒
๔๓๘
๓๖๐
๗๗๐
๒๔๒
๔๗๓
๙๑
๑๗๒
๑,๔๙๖

๓,๐๕๙

-๖-

หมูที่
๑

หมูที่
๒

หมูที่
๓

หมูที่
๔

หมูที่
๕

หมูที่
๖

หมูที่
๗

หมูที่
๘

สภาพทางเศรษฐกิจ
พื้นที่ถือครองที่สําคัญของตําบลนามาลาที่สําคัญ ไดแก พื้นที่ทําการเกษตรประมาณ ๔๓,๘๓๑ ไร พื้นที่
สวนที่เหลือเปนพื้นที่ปา ประมาณ ๓๑,๗๔๒ ไร และเพื่อการอยูอาศัย ประมาณ ๑,๗๕๘.๒๕ ไร
๑.อาชีพ
ประชากรสวนใหญในตําบลนามาลา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกกระชายดํา ปลูกขิง ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ยางพารา เปนแหลงรายไดของประชาชนในตําบลนอกจากนี้ยังปลูก พืชสวนทําไรลิ้นจี่ ปลูกกะหล่ําปลี
เสาวรส ถั่วลิสง รายไดไมแนนอนขึ้นอยูกับดินฟาอากาศในปนั้นๆ และตนทุนในการผลิตคอนขางสูง
๒.สภาพทางสังคม
ประชาชนในเขตตํ าบลนามาลา มีภ าษาที่ใชในทองถิ่น คือ ไทเลย ที่มีสําเนีย งเฉพาะและมีประเพณี
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ มีบุญขาวประดับดิน บุญบั้งไฟเดือน ๑๑ ประเพณีสงกรานตการแหตนดอกไม เปนตน
ในดานศาสนานั้น ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน ๖ แหง โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แหง
สถานีอนามัย ๑ แหง มีน้ําประปาใชทุกหมูบ าน การตัง้ ถิ่นฐานของประชากรจะเกาะตัวหนาแนนตามถนนสาย
หลักแตที่ดินสวนใหญยังขาดเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินทั้งที่ทํากินในที่ดินมานาน ทั้งนี้เพราะพืน้ ทีส่ วนใหญอยูใ นเขต
ปาสงวนแหงชาติ
สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัด/สํานักสงฆ
๗
แหง
มัสยิด
แหง
โบสถ แหง

-๗การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
จํานวน
๑
แหง
พรอมกับมีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมูบาน
๓.การบริการพื้นขั้นฐาน
ตําบลนามาลาเปนตําบลที่อยูหางไกลจากจังหวัด การติดตอสื่อสารยังลาชาเนื่องจากบางพื้นที่ไมมีสัญญาณ
โทรศัพท เครือขายทางการสื่อสาร ถนนเชื่อมการคมนาคมระหวางหมูบานตางๆ ทัว่ ถึงแตถนนบางเสนยังไมสะดวก
เพราะบางหมูบานยังเปนถนนลูกรังและการใหบริการตางๆ ทั้งในดานคุณภาพยังอยูในเกณฑต่ํา
ไฟฟามีใชทุกหมูบาน รวม ๘ หมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือนเนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
แหลงน้ําธรรมชาติ
- หวยลํานําพึง ไหลผานบานนามาลา บานซําทอง บานนาปูน บานหัวดานและบานโนนสวาง
- หวยน้ําพาน ไหลผานบานหนองหวาย หนองสิม บานโคก
- หวยน้ําตับ ไหลผานบานหนองหวาย บานหนองสิม
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- สระน้ํา
๑๒ แหง
- แมน้ําลําคลอง
๓
แหง
- ประปา
๗
แหง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ตําบลนามาลา เปนปาสงวนและสภาพปาเปนปาทีอ่ ุดมสมบูรณ พืน้ ทีส่ วนใหญเปนภูเขาสูงชัน
สภาพอากาศหนาวเย็น ทําใหตําบลนามาลาเหมาะที่จะไดรับการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะมี
สภาพอากาศเย็น ทรัพยากรทางธรรมชาติยังอุดมสมบูรณอยู ประกอบกับมีแหลงทองเที่ยว เชน น้ําตกผาผึ้ง - ผาจอม,
น้ําตกเย็นสุดยอด , น้ําตกผานางอ่ํา
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
โครงสรางและอํานาจหนาที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
การแบงสวนบริหารงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
โครงสรางหรือการแบงสวนบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึง่ เปนฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร
ประอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน เปนผูชวยในการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล และแตงตั้งเลขานุการอีก ๑ คน นายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานมีขาราชการ
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติตามนโยบายทีไ่ ดรับมอบหมายอันชอบดวยกฎหมาย ปจจุบัน
องคการบริหารสวนตําบลนามมาลา มีสวนราชการ ๓ สวน ดังนี้
๑.สํานักงานปลัด มีหนาที่ดาํ เนินงานเกีย่ วกับ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสงเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสงเสริมปศุสัตว งานสังคมสงเคราะห และงานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี

-๘๒.สวนการคลัง มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได และ
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
๓.สวนโยธา มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานกอสราง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง งาน
ประสานสาธารณูปโภค และงานสงเสริมการเกษตร
การเลือกตั้งของทองถิ่น
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
๑.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
๑.๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จํานวน ๒,๑๖๙ คน
มาใชสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑,๗๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๕
๑.๒ บัตรเสีย จํานวน ๑๐๒ บัตร คิดเปนรอยละ ๕.๖๘
๑.๓ บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน ๑๘ บัตร คิดเปนรอยละ ๑.๐๐
๒.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
๒.๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จํานวน ๒,๑๖๙ คน
มาใชสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑,๗๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๕
๒.๒ บัตรเสีย จํานวน ๔๖ บัตร คิดเปนรอยละ ๒.๕๖
๒.๓ บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน ๘ บัตร คิดเปนรอยละ ๐.๔๖
โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงาน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
หนวยงาน

พนักงานสวนตําบล

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

รวม

๑.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

๑

-

-

๑

๒.สํานักงานปลัด

๖

๑

๓

๒๐

๓.สวนการคลัง

๔

-

-

๕

๔.สวนโยธา

๒

๑

-

๓

๑๓

๒

๓

๒๙

รวม

บทที่ ๓
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
เพื่อเปนการวิเคราะหสภาวะการณ (Environmental Scan) ตามประเด็นนโยบายตางๆ ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อชี้ใหเห็น ปญหา อุปสรรค จุดออน จุดแข็งในการดําเนินการแตละดาน ซึ่งจะ
เปนแนวทางการนํานโยบายดานตางๆ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไปสูจ ุดมุง หมายทีต่ ัง้ ไว โดยวิเคราะห
จุดแข็ง ปญหา (จุดออน) อุปสรรค โอกาสในการพัฒนาของนโยบายแตละดาน ดังตอไปนี้
๑.ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีสวนโยธาในการดูแลรับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐาน
- ผูบริหารนําปญหาความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของประชาชนมาประกอบการพิจารณา
- มีระบบโครงสรางพื้นฐานครบทุกดาน
- มีไฟฟาสองสวางและไฟฟาสาธารณะทุกชุมชน
- มีเจาหนาที่และหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล ดานไฟฟาและระบบน้ําประปา
จุดออน (Weakness) ไดแก
- ถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความคับแคบและชํารุด
- งบประมาณมีไมเพียงพอในการพัฒนาปรับปรุง กอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน
- น้ําประปายังไมสามารถผลิตใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
- งบประมาณยังไมเพียงพอในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพน้ําประปา
- งบประมาณยังไมเพียงพอในการขยายเขตไฟฟาและซอมแซมระบบไฟฟา
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
- มีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
- มีแขวงการทางเลย
- มีหนวยงานอื่นที่ใหความรวมมือในการขยายเขตไฟฟาและขยายระบบน้ําประปา
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ปรากฏการทางธรรมชาติ ที่มีผลตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุทกภัยฯ
- การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางจําเปนพื้นฐาน องคการบริหาร
สวนตําบลนามาลา มีความสามารถในการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกสบาย
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนทั่วไป

- ๑๐ ๒.ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
- มีงบประมาณในการช วยเหลื อหรือสงเสริมอาชีพใหกับ สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส
- มีสมาชิก อปพร.ขององคการบริหารสวนตําบลนามาลาที่มีศักยภาพและเขมแข็ง
จุดออน(Weakness) ไดแก
- จํานวนผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการมีจํานวนมาก
- ประชาชนบางสวนยังไมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหเขมแข็ง
- ประชาชนบางสวนยังไมเขาใจในอํานาจบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในดานการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
- หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน อนามัย กศน.
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และนโยบายของหนวยงานที่กํากับดูแล
- มีเขตพื้นอยูหางไกลจากตัวจังหวัดและอําเภอ
- การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนตําบล
ตําบลนามาลา มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน
๓.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีเจาหนาที่รับผิดชอบในดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
- ผูบริหารมีความสนใจและเอาใจใสในดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
- มีงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
จุดออน (Weakness) ไดแก
- ดานอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมเพียงพอตอจํานวนเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- มีบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ และบุคลากรที่มียังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน
- ประชาชนบางสวนไมใหความสําคัญกับงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเทาที่ควร
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- การรับโอนบุคลากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น

- ๑๑ - การจัดการฝกอบรมดานการศึกษาของหนวยงานอื่น
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- การถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหองคกรปกครองทองถิ่นยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรม
- งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ ในการดําเนินงานดานการศึกษามีไมเพียงพอ
- งบประมาณในการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางดานกีฬาและนันทนาการมีไมเพียงพอ
- ขาดพื้นที่ออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการเฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จากการวิเคราะหสรุปไดวา ประเด็นในการพัฒนาดานการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนามาลา มีศักยภาพ
เพียงพอในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งมีศักยภาพเพียงพอในการจัดกิจกรรมทางดานการศึกษา
๔.นโยบายดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
-มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
จุดออน (Weakness) ไดแก
- ประชาชนบางสวนยังไมมีความรับผิดชอบในดานการทิ้งขยะมูลฝอย
- ประชาชนบางสวนยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ไมมีสถานที่ในการกําจัดขยะ
- ประชาชนยังไมตระหนัก/ตื่นตัวในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของดานการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ปรากฏการทางธรรมชาติ ปริมาณน้ําฝนที่ตกในฤดูฝน
- การเผาปาเพื่อทําไร ทํานาและการเกษตร รอบเขตองคการบริหารสวนตําบล
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลนามาลาสามารถ สงเสริม พัฒนาใหเขตองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี เพราะมีสภาพแวดลอม สวยงาม นาอยู
๕.นโยบายดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
-ผูบริหารมีแนวทางการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมภิ
บาลในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา
- บุคลากรไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยูเสมอ
- เปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ สามารถเขามาตรวจสอบได

- ๑๒ จุดออน (Weakness) ไดแก
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีไมเพียงพอและลาชา
- มีวัสดุ ครุภัณฑ ที่จะใชในการปฏิบัติงานยังมีไมเพียงพอ
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสดูแลในดานนี้อยูเสมอ
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ประชาชนบางสวนยังขาดความสนใจและเขารวมการประชาคม
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลนามาลาสามารถ สงเสริม พัฒนาใหเขตองคการบริหารสวนตําบล
และบุคลากรมีประสิทธิภาพและศักยภาพ
๖.นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีกลุม องคกรที่เขมแข็ง ที่เปนตัวอยางในการสรางพัฒนากลุมองคกรตางๆ
- กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการชุมชน อสม. และองคการบริหารสวนตําบลมีความรวมมือกันเปน
อยางดีในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
จุดออน (Weakness) ไดแก
- มีกลุม องคกรบางสวน ไมมีการบริหารจัดการที่ดีในกลุม องคกรทําใหไมสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
- ขาดสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาของกลุมองคกรตางๆ
โอกาส (Opportunity) ไดแก
- มีถนนเสนหลักผานเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาทําใหสามารถจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพื้นบานได
- มีหนวยงานตางๆ เชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- ดานเศรษฐกิจปจจุบัน
- มีเขตติดตออยูไกลจากจังหวัด อําเภอและเสนทางแหลงทองเที่ยว
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหเขมแข็ง องคการบริหารสวนตําบลนามาลา มี
ศักยภาพเพียงพอในการสงเสริมพัฒนา กลุม องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ
๗.ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
จุดแข็ง (Strength) ไดแก
- มีงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนงานดานสาธารณสุขที่เพียงพอ
- มีหนวยงานและกลุมองคกรตางๆ ดานสาธารณสุขใหความรวมมือเปนอยางดีในงานดานสาธารณสุข
จุดออน (Weakness) ไดแก
- มีบุคลากรทางดานสาธารณสุขไมเพียงพอ

- ๑๓ โอกาส (Opportunity) ไดแก
- การรับโอนบุคลากรดานสาธารณสุขจากหนวยงานอื่น
- การจัดการฝกอบรมดานสาธารณสุขของหนวยงานอื่น
อุปสรรค (Threat) ไดแก
- การถายโอนภารกิจทางดานสาธารณสุขใหองคกรปกครองทองถิ่นยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรม
จากการวิเคราะหสรุปไดวาประเด็นในการพัฒนาดานการงานสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลนามาลา
มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการงานสาธารณสุขในชุชน พรอมทั้งมีศักยภาพเพียงพอในการสงเสริมสนับสนุนงาน
ดานสาธารณสุข

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

บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลา ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
“นามาลาเมืองนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรม นําเศรษฐกิจ
พิชิตความจน พัฒนาชุมชนสูความเปนหนึ่ง”

๔.๒ พันธกิจ
๑) พัฒนา สงเสริม สนับสนุนปรับปรุง ดูแลรักษาและจัดใหมี ระบบโครงสรางจําเปนพื้นฐานดานตางๆ
ใหมีคุณภาพมาตรฐานและคลอบคลุมทั่วถึง
๒) พัฒนาสงเสริม สนับสนุน การศึกษาของประชาชนไดรบั การศึกษาอยางเทาเทียมกันทัง้ ในระบบและนอกระบบ
ตลอดทั้งทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
๓) พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ
๔) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สุขภาพอนามัยที่สมบูรณทุกเพศ ทุกวัย
๕) พัฒนาสงเสริมสนับสนุน สรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายได สามารถพึง่ พาตนเอง เขมแข็งและอยางยัง่ ยืน
๖) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๗) การชวยเหลือดูแลพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหสามารถอยูรวมกันได
ในสังคมอยางมีความสุข
๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑.เพื่อประชาชนไดรับการบริการสาธารณะตางๆ อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๒.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหเปนคนดี
มีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
๓.เพือ่ สรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยการปองกัน ดูแลใหมีความ
อุดมสมบูรณ ตลอดทั้งพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลามีสุขภาพที่แข็งแรง มีสถานที่ อุปกรณการกีฬา
และนันทนาการอยางพอเพียง ทุกวัย
๕.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีความมั่นคง
ของชีวิตและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
๖.เพือ่ พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหเปนตําบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มีความสงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมทัง้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗.เพื่อประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนามาลาอนุรักษสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและ
พัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
๘.เพื่อพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพประชาชนไดรับการ
บริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๙.พัฒนาบุคลากรและองคกรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานไปสูเปาหมายการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPI)
๑.เพื่อประชาชนไดรับการบริการ
สาธารณะตางๆ อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน

๑.ประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบใน
การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล เปน
๑๐๐ %ของโครงการกอสรางตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.รอยละของประชาชนที่รับบริการ ๑.จํานวนของผูรับบริการสาธารณะจาก
มีความพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ เปน ๑๐๐ %
๓.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการใหบริการ
การใหบริการสาธารณะตางๆ
สาธารณะตางๆ ของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เปน ๘๐ % ของโครงการ
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๔.รอยละของโครงการที่มีประชาชน ๑. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่องคการ
องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้นเพิม่ ขึ้นรอย
บริหารสวนตําบลจัดขึ้น
ละ ๑๐
๕.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการการเรียนรู
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในและนอก ตลอดชีวิตทั้งในและนอกระบบ ของ
ระบบ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เปน ๒๐ % ของโครงการทั้งหมดของ
องคการบริหารสวนตําบล

๑.รอยละของประชาชนที่มสี วนรวม
ในการตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบล

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐๐ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๙๕ %

๙๕ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๑๐๐ %

๗๐ %

๘๐ %

๙๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

๒๐ %

- ๑๕ -

๒.เพื่อใหประชาชนในเขตองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลมี ก ระบวนการ
เรียนรูต ลอดชีวิต พัฒนาคนใหเปน
คนดีมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรม

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๖.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหาร
กับการบริหารจัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล เปน ๑๐ % ของโครงการทั้งหมด
ขององคการบริหารสวนตําบล
๗.รอยละของโครงการที่เกี่ยวของ ๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการแขงขัน
กับการแขงขันกีฬา การออกกําลัง กีฬา การออกกําลังกายของประชาชนใน
กาย
เขตองคการบริหารสวนตําบล เปน ๑๕ %
ของโครงการทั้งหมดขององคการบริหาร
สวนตําบล
๕.เพื ่อ ประชาชนในเขตองค ก าร ๘.รอยละของประชากรไดรบั ความ ๑.จํานวนผูไ ดรับความชวยเหลือ
บริ ห ารส ว นตํ า บลนามาลาเป น ชวยเหลือ
เปน ๑๐๐ %
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณ คา มีความ ๙.รอยละของกลุมอาชีพตางๆที่
๑.จํานวนกลุม อาชีพที่ไดรบั การอุดหนุน
มั ่น คง ของชี วิ ต และสั ง คม มี ไดรับการอุดหนุนงบประมาณในการ งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ดี สามารถพึ ง่ พา ดําเนินกิจกรรมของกลุม
เปน ๕ % ของโครงการทั้งหมดของ
ตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
องคการบริหารสวนตําบล
๑๐.รอยละของโครงการที่เกีย่ วกับ
การสงเสริม พัฒนา สรางอาชีพ
ของประชาชน

๑.จํานวนโครงการทีเ่ กี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนา สรางอาชีพของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เปน ๕ % ของโครงการ
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล

ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๐ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๐๐ %

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %

- ๑๖ -

๓.เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการปองกัน ดูแลใหมีความอุดม
สมบูรณ ตลอดทั้งพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.เพื ่อ ให ป ระชาชนในเขตองค ก าร
บริหารสวนตําบลนามาลามีสุขภาพที่
แข็งแรง มีสถานที่ อุปกรณการกีฬา
และนันทนาการอยางพอเพียง ทุกวัย

เปาหมาย (Targets)

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

ตัวชี้วัด
(KPI)

๖.เพื่ อ พั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํ า บ ล น า ม า ล า ใ ห เ ป น ตํ า บ ล ที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด รวมทั้งมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

๙.รอยละของโครงการที่เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
๙.รอยละของโครงการที่เกี่ยวกับ
การปองกัน ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยความปลอดภัยภายในชีวติ
และทรัพยสนิ
๑๙.รอยละของโครงการที่เกีย่ วกับ
การอนุรักษ การสงเสริม การจัด
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับงานดาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๑๗.รอยละของโครงการที่เกีย่ วของ
กับสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และ
การสาธารณูปโภค

๗.เพื่อประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนามาลาอนุรักษสืบ
ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
๘.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บริ ก ารด า นโครงสร า งพื ้น ฐานให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพประชาชนได รั บ การ
บริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑.จํานวนของโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดเปน ๕ % ของ
โครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๑.จํานวนของโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัย
ภายในชีวิตและทรัพยสินเปน ๕ % ของ
โครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การ
สงเสริม การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานดาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น
เปน ๑๕ % ของโครงการทั้งหมดขององคการ
บริหารสวนตําบล
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย และการสาธารณูปโภคเปน ๕ %
ของโครงการทั้งหมดขององคการบริหารสวน
ตําบล
๑๘.รอยละของครัวเรือนทีไ่ ดรบั การ ๑.รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการบริการดาน
บริการดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค เปน ๑๐๐ %

เปาหมาย (Targets)
ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๑๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๑๐๐ %

๘๐ %

๘๕ %

๙๐ %

๙๕ %

๑๐๐ %

- ๑๗ -

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
(Goals)
(KPI)
(Baseline Data)
๙.พัฒนาบุคลากรและองคกรให ๑๙.รอยละของบุคคลากรที่ไดรับ ๑.จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการ
การพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ เปน ๑๐๐ %
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑.จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปน ๕ % ของโครงการทั้งหมดของ
องคการบริหารสวนตําบล

ป๕๕–๕๙

ป ๕๕

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

๕ %

- ๑๘-

๒๐ รอยละของโครงการที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

เปาหมาย (Targets)

- ๑๙ ๔.๔ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม
ภารกิจการใหบริการสาธารณะที่จะตองถายโอนกําหนดไว ๖ ดาน ดังนี้
๑) โครงสรางพื้นฐาน
(๑) การคมนาคมและขนสง
- ทางบก
- ทางน้ํา
(๒) สาธารณูปโภค
- แหลงน้ํา/ระบบประปาชนบท
(๓) สาธารณูปการ
- การจัดใหมีตลาด
- การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๔) การผังเมือง
(๕) การควบคุมอากาศ
๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) การสงเสริมอาชีพ
(๒) งานสวัสดิการสังคม
- การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
(๓) นันทนาการ
- การสงเสริมการกีฬา
- การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๔) การศึกษา
- การจัดการศึกษาในระบบ
- การจัดการศึกษานอกระบบ
(๕) การสาธารณสุข
- การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
- การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๖) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย
๓) การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
(๑) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔) การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

- ๒๐ ๔) การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
(๑) การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒) การพัฒนาเทคโนโลยี
(๓) การสงเสริมการลงทุน
(๔) การพาณิชยกรรม
(๕) การพัฒนาอุตสาหกรรม
(๖) การทองเที่ยว
๕) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(๑) การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
(๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๖) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
(๑) การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
(๒) การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖
ใหองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
๕) สาธารณูปการ
๖) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
๙) การจัดการศึกษา
๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

- ๒๑ ๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๔) การสงเสริมกีฬา
๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
๒๒) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดลอม
๒๕) การผังเมือง
๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘) การควบคุมอาคาร
๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อย การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การป อ งกั น และรั ก ษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓๑) กิจการอืน่ ใดทีเ่ ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด

- ๒๒ ๔.๕ พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔
พ.ศ.๒๕๔๖
กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๗ ภายใตขอบังคับแหงกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
๑.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
๒.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
๗.คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร
กําหนดอํานาจหนาที่ ที่อาจจัดทําขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
๑.ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๓.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
๔.ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
๕.ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
๖.สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘.การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๙.หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
๑๑.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
๑๒.การทองเที่ยว
๑๓.การผังเมือง

- ๒๓ ๔.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
๑.๒ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบไฟฟา
๑.๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบประปา
๑.๔ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๑.๕ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา พัฒนาดานอาคารสถานที่
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒ การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา ปองกัน บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
๓.๒ ดานการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๓.๓ ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา
และไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ
๔.๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
๔.๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๕ การสงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
๔.๖ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุม
บริหารราชการดวยความโปรงใส
๕.๒ การสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการใหบริการประชาชน
๕.๓ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

- ๒๔ ๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดแี ละการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเลย
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรเสริมสรางการคาชายแดนและการลงทุน
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๗ ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแด
๔.๙ นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
มีจํานวน ๗ นโยบาย ดังนี้
๑.นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง สายหลัก สายรอง ทาง
ระบายน้ํา ระบบไฟฟา การประปา ใหมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๑.๒ ปรับปรุงละพัฒนาระบบการใหบริการดานประปาใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
๑.๓ ปรับปรุงและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในดานโครงสรางพื้นฐาน ดําเนินงานไป
ดวยความเรียบรอย รวดเร็วและเปนประโยชนแกประชาชน

- ๒๕ ๒.นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และ
ผูดอยโอกาสอื่นๆเปนตน ใหครอบคลุมทุกชุมชน จนสามารถอยูในชุมชน ไดอยางมีความสุข ตลอดจนการ
แกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
๒.๒ สนับสนุนประชาชนใหมสี ุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง เชน ใหมีสถานที่ออกกําลัง
กาย การปองกันโรคติดตอ เปนตน
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพใหประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมี
ความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาล
๒.๔ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินชุมชนสามารถดุแล
และปองกันปญหารวมกับสวนราชการไดอยางเหมาะสมสอดคลอง กับนโยบายของรัฐบาล
๒.๕ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนามาลามีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความรูคูคุณธรรม
๓.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีครุภัณฑอันที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษา เชน ใหมี
หองสมุดประจําตําบลและศูนยอินเตอรเน็ต
๓.๒ สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับกอนวัยเรียนและในระดับสูงขึ้นไป
ใหประชาชน เยาวชน นักเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
๓.๓ สนับสนุนสงเสริมงานกีฬา และนันทนาการของชุมชนอยางจริงจัง
๓.๔ สนับสนุนสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๕ สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมใหกับนักเรียน ตลอดจนวัสดุ
ครุภัณฑที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาในดานการศึกษาและการกีฬา
๓.๖ สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนงานรัฐพิธีตางๆ
๔.นโยบายดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑ สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางจิตสํานึกเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน และหมูบาน
๔.๒ สนับสนุนสงเสริมการรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาด และนาอยู เชนการ
ควบคุมไฟปา ดูแลรักษาปา ปลูกปา
๔.๓ สงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชนและชุมชน
๕.นโยบายดานการบริหารจัดการดานการเมือง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
๕.๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบล ตามแนวทาง
ระบบประชาธิปไตย

- ๒๖ ๕.๒ สงเสริมการมีบทบาทของครอบครัว องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคการ
พัฒนาเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการวางแผนตําบล
๕.๓ จัดหาพื้นที่เพื่อกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนามาลาใหม เพื่องาน
บริการประชาชนและความสะดวกในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความสามารถ มุงปฏิบัติงาน
เพื่อชุมชน สังคมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพคุมคาลดขั้นตอนการทํางาน
ใหสั้น เขาใจงาย เร็วขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
๕.๕ ใหการบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ดวยความรวดเร็ว โปรงใส
เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
๕.๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ให
มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
๕.๗ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ ที่จะใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖.นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ อยางมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายตามนโยบายรัฐบาล
๖.๓ สงเสริมการคาขายในทองถิ่นเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนารายไดของทองถิ่น
๖.๔ สงเสริมสนับสนุนการจัดใหมนี าํ ้ เพื่อการเกษตร พัฒนาแหลงน้าํ เพือ่ การเกษตรอยางเพียงพอ
๖.๕ สงเสริมสนับสนุนการเลีย้ งสัตว และพัฒนาเรื่องการดูแลรักษา
๗.นโยบายดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
๗.๑ สงเสริม และรณรงคปองกัน กรณีมีการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ เชน โรค
ไขหวัดนก โรคเอดส โรคฉี่หนู รวมถึง โรคระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนโรคควบคุม
๗.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ดวยภูมิปญญาทองถิ่น
๗.๓ สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน เพื่อใหมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
๗.๔ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่คอยบริการประชาชน
๗.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีลานกีฬาชุมชนและสนามเด็กเลน
๗.๖ จัดหารถบรรทุกน้าํ เพือ่ ใชในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
****************************************************************************

บทที่ ๕
บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดาน

ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
๗

๒,๔๑๙,๔๐๐

ป ๒๕๕๗
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๕

๒,๐๔๐,๐๐๐

๔๓

๑๓,๓๗๐,๐๐๐

๕๕

๑๗,๘๒๙,๔๐๐

๓

๘๐๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๔

๑,๓๐๐,๐๐๐

๘

๖๑๐,๐๐๐

๙

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑๗

๒,๕๑๐,๐๐๐

๒

๖๐๐,๐๐๐

๕

๙๑๐,๐๐๐

๗

๑,๕๑๐,๐๐๐

การคมนาคม

แนวทางที่ ๒ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา
ดานระบบไฟฟา

แนวทางที่ ๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา
ดานระบบประปา
แนวทางที่ ๔ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา
ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๕ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา
ดานอาคารสถานที่

รวม

๒

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑

๗๖,๐๐๐

๖

๓,๓๔๐,๐๐๐

๙

๔,๔๑๖,๐๐๐

๙

๓,๔๑๙,๔๐๐

๑๙

๔,๑๒๖,๐๐๐

๖๔

๒๐,๐๒๐,๐๐๐

๙๒

๒๗,๕๖๕,๔๐๐

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๕๗
รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)

๑

๓๐,๐๐๐

๕

๒๕,๐๐๐

๕

๒๕,๐๐๐

๑๑

๘๐,๐๐๐

แนวทางที่ ๒ การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษา ปองกัน บําบัดฟน ฟู

-

-

๔

๑๕,๐๐๐

๔

๑๕,๐๐๐

๘

๓๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๙

๕๐,๐๐๐

๙

๕๐,๐๐๐

๑๙

๑๑๐,๐๐๐

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

รวม

- ๒๘ -

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนว ทางที่ ๑ การรณรงค ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การ

ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๕๗
รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๘

๑,๐๐๗,๗๑๗

๑๑

๔๕๕,๐๐๐

๓๐

๑,๔๗๒,๗๑๗

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๕

๓๐๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๙

๒,๔๕๐,๐๐๐

-

-

๓

๕๐,๐๐๐

๓

๕๐,๐๐๐

๖

๑๐๐,๐๐๐

๒

๒,๐๑๐,๐๐๐

๒๖

๑,๓๕๗,๗๑๗

๑๗

๖๕๕,๐๐๐

๔๕

๔,๐๒๒,๗๑๗

สรางอาชีพและเพิ่มรายได

แนวทางที่ ๒ ดานการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางที่ ๓ ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษพฒ
ั นาและไดรบั ประโยชนจากแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่

รวม

- ๒๙ -

๑

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕๕๗
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๕

๘๐๕,๐๐๐

๑๔

๘๐๒,๐๐๐

๙

๙๖๐,๐๐๐

๒๘

๒,๓๑๕,๐๐๐

๓

๙๘,๐๐๐

๑๕

๒๖๘,๐๐๐

๑๖

๓๑๘,๐๐๐

๓๔

๖๘๔,๐๐๐

๕

๒๔๗,๐๐๐

๒๑

๒,๔๔๕,๕๐๐

๘

๒,๗๗๐,๐๐๐

๓๕

๕,๐๖๙,๕๐๐

๗

๓๔๐,๕๐๐

๑๒

๓๗๓,๐๐๐

๑๑

๓๕๘,๐๐๐

๓๐

๑,๐๗๖,๐๐๐

แนวทางที่ ๕ การสงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย

๓

๒๑๐,๐๐๐

๙

๒,๐๔๐,๐๐๐

๑๐

๘๙๐,๐๐๐

๒๒

๓,๑๔๐,๐๐๐

๖

๑๒๐,๐๐๐

๑๔

๕๔๐,๐๐๐

๑๓

๔๗๐,๐๐๐

๓๓

๑,๑๓๐,๐๐๐

รวม

๒๙

๑,๘๒๐,๐๐๐

๘๕

๖,๔๘๖,๕๐๐

๖๘

๕,๑๐๘,๐๐๐

๑๘๒

๑๓,๔๑๕,๐๐๐

- ๓๐ -

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ ๑ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
นวัตกรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ
แนวทางที่ ๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดาน
สาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
แนวทางที่ ๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕๕๗
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓

๒๐,๐๐๐

๘

๑๐๑,๐๐๐

๙

๑๕๑,๐๐๐

๒๐

๒๗๒,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๔

๒๓๐,๐๐๐

๔

๒๓๐,๐๐๐

๙

๖๖๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๔

๕๑๐,๐๐๐

๒

๑๑๐,๐๐๐

๙

๘๒๐,๐๐๐

รวม

๗

๖๒๐,๐๐๐

๑๖

๖๔๑,๐๐๐

๑๕

๔๙๑,๐๐๐

๓๘

๑,๗๕๒,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๔๔

๗,๘๙๙,๐๐๐

๑๕๕

๑๒,๖๕๑,๒๑๗

๑๗๓

๒๖,๓๑๔,๐๐๐

๓๗๖

๔๖,๘๖๕,๑๑๗

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

- ๓๑ -

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุม
บริหารราชการดวยความโปรงใส
แนวทางที่ ๒ การสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร ในการใหบริการประชาชน

ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
*************************************************************
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
โครงการ/กิจกรรม

๑

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงเรียนบานหัวดานไปหนอง
เมี่ยงมัน หมูที่ ๒
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองอึ่ง (เปนชวงๆ)
หมูที่ ๔
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกองหมากบา หมูที่ ๑

๒

๓

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๔

กอสรางถนนคอนกรีตเพือ่
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
การเกษตรไปน้ําตับเหนือ หมูที่ ๗ ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๕

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนากระซู หมูที่ ๓

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๘๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

๓๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

๓๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

๓๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

๓๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

- ๓๒ -

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
โครงการ/กิจกรรม

๖

กอสรางถนนคอนกรีตสายไป
หวยสระงู หมูที่ ๘

๗

กอสรางถนนคอนกรีตสายบาน เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
นอยไปน้ําตก หมูที่ ๔
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๘

กอสรางถนนคอนกรีตทางเขา
หมูบานสายบานโคก หมูที่ ๖

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายบึงใตไปนาหก
หมูที่ ๑
๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตสายไป
น้ําตกเย็นสุดยอด หมูที่ ๔

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๙

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๘๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

๓๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

๙๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๙๖๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

- ๓๓ -

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๑๒ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรจากวัดบานโคกไปนา
หวยผักกูดหมูที่ ๖
๑๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน หมูที่ ๗

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๑๔ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายไปอางแตก
หมูที่ ๗
๑๕ กอสรางถนนคอนกรีตสาย
หนองสิมถึงปาชา หมูที่ ๗

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๑๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปวัดถ้ําดงผาง
หมูที่ ๘

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๔๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๔๕๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

- ๓๔ -

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายน้ําตับ หมูที่ ๕

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๒๒ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
การเกษตรสายไปน้ําตับใต หมู ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
ที่ ๗

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

อบต.

อบต.

๗๒๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

- ๓๕ -

๑๗ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรจากนากระซูถึง
หนองดินแดง หมูที่ ๓
๑๘ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายบานหนอง
หวาย- บานโคก,หนองน้ําพาน,
หนองกกคอ,ภูเปอย หมูที่ ๕
๑๙ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายหวยแลง หมูที่
๑
๒๐ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายหวยทราย
เหนือ – หวยทรายใต หมูที่ ๗
๒๑ กอสรางถนนคอนกรีตสายไป
น้ําตกผาผึ้งผาจอม หมูที่ ๗

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
เพื่อใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๒๔ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายบานโคก –
หนองเภา หมูที่ ๖
๒๕ กอสรางถนนคอนกรีตเพื่อ
การเกษตรสายบานโคก – น้ํา
พาน,หนองสิม หมูที่ ๖
๒๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไปภูหวยหกหมูที่ ๒

เพื่อใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๒๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประปา หมูที่ ๗

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ถนน คสล. ขนาดกวาง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๘๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

๓๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

อบต.

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

- ๓๖ -

๒๓ กอสรางถนนคอนกรีตสาย
หนองดินแดง หมูที่ ๘

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพื่อใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๓๒ กอสรางกําแพงกันดินขางถนน เพื่อใหการสัญจรไปมาของประชาชน
เพื่อกันดินทรุด หมูที่ ๓
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
ปองกันการทรุดหรือพังทลายของดิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมถนน คสล.
ยาว ๕๐๐ เมตร
กอสรางซอมแซมถนนใน
เขตตําบลนามาลา
ซอมแซมถนนลาดยาง
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
ซอมแซมถนนขนาด ๒๐๐
ตร.ม. พรอมรองระบาย
น้ํา ขนาดกวาง ๑.๐๐
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร
กําแพง คสล.
สูง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๔๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

อบต.

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม

สวนโยธา

๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

- ๓๗ -

๒๘ ซอมแซมถนนคอนกรีตใน
หมูบาน หมูที่ ๓
๒๙ กอสราง ซอมแซม ถนนในเขต
ตําบลนามาลา
๓๐ ซอมแซมถนนลาดยางสาย
ซําทอง – นามาลา หมูที่ ๔
๓๑ ซอมแซมถนนภายในหมูบาน
พรอมกอสรางรองระบายน้ํา
หมูที่ ๖

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
ปองกันการทรุดหรือพังทลายของดิน
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๓๕ กอสรางรองระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ ๓

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๓๖ กอสรางรองระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

๓๗ ซอมแซมรองระบายน้ําภายใน เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
หมูบาน หมูที่ ๔
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

กําแพง คสล.
สูง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร
ตะแกรงเหล็กปดรองระบายน้ํา
ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร
ยาว ๑๘๐ เมตร
รองระบายน้ํา ขนาดกวาง
๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร
รองระบายน้ํา ขนาดกวาง
๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร
ซอมแซมรองระบายน้ํา

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
อบต.

๑๘๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

อบต.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

๓๕๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๒๗๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

สวนโยธา

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย

- ๓๘ -

๓๓ กอสรางกําแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นตลิ่งถนนสายไปภูผัก
ไห หมูที่ ๒
๓๔ กอสรางตะแกรงเหล็กปดรอง
ระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ ๒

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๘ กอสรางทอเหลีย่ มขามน้ําพาน
สายเหนือ หมูที่ ๖
๓๙ กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ํา
พึงทางไปโปรงดินอิฐ หมูที่ ๑
๔๐

๔๒

๔๓

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ปรับปรุงเหลี่ยมขามลําน้ําพึง
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
หมูที่ ๓
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ํา เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
พึงบริเวณโรงเรียนบานซําทอง ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
หมูที่ ๔
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ํา เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
พึงตอนบน หมูที่ ๑
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มขามน้ําพึง- เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
กกเปอย หมูที่ ๔
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๒๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ปรับปรุงทอเหลีย่ ม

อบต.

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

อบต.

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

อบต.

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
การสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐
การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

- ๓๙ -

๔๑

วัตถุประสงค

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๔๔ กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพานสาย
ลาง หมูที่ ๖

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

๔๕

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

๔๗

๔๘

๔๙

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และแกปญหาน้ําทวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

- ๔๐ -

๔๖

เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มขามคลองบริเวณใต เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
สระใหญ หมูที่ ๖
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มหวยสระงู หมูที่ ๘
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มขามน้ําพึงบริเวณที่ เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
นายไข จันทะพินิจ หมูที่ ๒
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มขามลําน้ําพึงนอย หมู เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ที่ ๔
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และระบายน้ําในชวงฤดูฝน
กอสรางทอเหลีย่ มหวยสระงูใต หมูที่ ๘ เพื่อใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
และระบายน้ําในชวงฤดูฝน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานการคมนาคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๐ กอสรางทอเหลีย่ มบริเวณนาปาชา
(หวยลําน้ําพึง) หมูที่ ๘

๕๓ กอสรางสะพานขามน้ําพานหมูที่
๗
๕๔ ซอมแซมสะพานขามน้ําพานสาย
ไปบานหนองสิม หมูที่ ๖
๕๕ โครงการคีลนิคเซ็นเตอร อบจ.เลย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ๔๑ -

๕๑ กอสรางทอเหลีย่ มจากบานโนน
สวางไปบานาแซง (หวยน้ําพึง) หมู
ที่ ๘
๕๒ กอสรางทอเหลีย่ มขามหวยมุนหมู
ที่ ๘

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
หนวยงานที่
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
สวนโยธา
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ ๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
และแกปญหาน้ําทวม
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๑๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
สวนโยธา
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ ๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรับความสะดวกและปลอดภัย
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
และแกปญหาน้ําทวม
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ทอเหลี่ยมขนาดกวาง
๒๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
สวนโยธา
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ ๑.๘๐ เมตร ๒ ชองทาง
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
และแกปญหาน้ําทวม
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน สะพานขนาดกวาง ๒.๐๐
๑๐๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
สวนโยธา
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
และแกปญหาน้ําทวม
เพือ่ ใหการสัญจรไปมาของประชาชน
ซอมแซมสะพาน
๕๐,๐๐๐ การสัญจรไปมาของประชาชน
สวนโยธา
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย และ
อบต.
อบต.
อบต.
ไดรบั ความสะดวกและปลอดภัย
ระบายน้ําในชวงฤดูฝน
และแกปญหาน้ําทวม
เพื่ออุดหนุน อบจ.เลย ในการกอสราง
อุดหนุน อบจ.เลย
๑๓๙,๔๐๐
ไดรับการชวยเหลือดาน
สํานักปลัด
โครงสรางพืน้ ฐาน ในเขต อบต.นามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
โครงสรางพืน้ ฐานจาก อบจ.เลย
วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบไฟฟา
โครงการ/กิจกรรม

๑

ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางภายในหมูบา น หมูที่ ๕
ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางภายในหมูบา นหมูที่ ๖
ติดตั้งขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ภายในเขตตําบลนามาลา

๒
๓

๔

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกดานการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกดานการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกดานการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําไปน้ําตก เพื่ออํานวยความสะดวกดานการ
ผาผึ้งผาจอม หมูที่ ๗
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟา/ติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง หมูที่ ๕
ขยายเขตไฟฟา/ติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง หมูที่ ๖
ขยายเขตไฟฟา/ติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง ภายใน
เขตตําบลนามาลา
ปกเสาคอนกรีตอัดแรง
พรอมสายแรงต่ําระบบ ๑
เฟส ๒ สาย

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๒๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
พื้นฐานทุกครัวเรือน
ประชาชนมีสาธารณูปโภค
พื้นฐานทุกครัวเรือน
ประชาชนมีสาธารณูปโภค
พื้นฐานทุกครัวเรือน

สวนโยธา

อบต.

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
พื้นฐานทุกครัวเรือน

สวนโยธา

๔๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สวนโยธา
สวนโยธา

- ๔๒ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบประปา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

ซอมแซมถังเก็บน้ําในหมูบาน
หมูที่ ๓

๒

๔

๕

เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
ซอมแซมระบบประปาหมูบ า น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หมูที่ ๒
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
การจัดหาเครื่องสูบน้าํ ประปา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
สระน้ําหนองเตา หมูที่ ๖
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
ซอมแซมระบบประปาหมูบ า น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หมูที่ ๔
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
ซอมแซมระบบประปาหมูบ า น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หมูที่ ๗
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

ซอมแซม
ระบบประปา

อบต.

๒๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

จัดหาเครื่องสูบน้ํา

อบต.

๓๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

ซอมแซม
ระบบประปา

อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

ซอมแซม
ระบบประปา

อบต.

๑๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมถังเก็บน้ํา

- ๔๓ -

๓

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบประปา
ที่
๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

ตอเติมระบบประปา
วางทอ PVC ระยะทาง
๓๐๐ เมตร
ตอเติมระบบประปา
วางทอ PVC ระยะทาง
๓๐๐ เมตร
กอสรางประปาผิวดิน

อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
อบต.
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

กอสรางประปาหอสูง

อบต.

อบต.

๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
อบต.
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

กอสรางถังเก็บน้ํา ขนาด
กวาง ๕ เมตร ยาว ๕
เมตร สูง ๕ เมตร

อบต.

อบต.

๗๐,๐๐๐
อบต.

สวนโยธา

ซอมแซม
ระบบประปา

ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง

- ๔๔ -

ซอมแซมระบบประปาหมูบา น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หมูที่ ๖
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๗ ตอเติมระบบประปาหวยสระงู เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หมูที่ ๘
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๘ ตอเติมระบบประปาหวยนา
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
กางปลา หมูที่ ๑
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๙ กอสรางประปาผิวดิน หมูที่ ๘ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๑๐ กอสรางประปาหอสูงบริเวณ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หวยปูน หมูที่ ๓
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๑๑ กอสรางถังเก็บน้ําฝน หมูที่ ๘ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานระบบประปา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒ กอสรางประปาหอสูง หมูที่ ๕

วัตถุประสงค

กอสรางประปาหอสูง

ขุดเจาะบอบาดาล
แบบมือโยก
ขนาด Ø ๔ นิ้ว
ขุดเจาะบอบาดาล
แบบมือโยก
ขนาด Ø ๔ นิ้ว
กอสรางประปาผิวดิน

ขยายเขตน้ําประปา ยาว
๒๐๐ เมตร
สนับสนุนภาชนะ
สําหรับกักเก็บน้ํา

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
อบต.
อบต.
อบต.
เพียงพอและทัว่ ถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

อบต.

อบต.

๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
อบต.
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
อบต.
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
อบต.
เพียงพอและทัว่ ถึง

สวนโยธา

อบต.
อบต.

อบต.
อบต.

๑๐๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง

สวนโยธา

- ๔๕ -

เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๑๓ ขุดเจาะบอบาดาลบริเวณที่
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
นายบุญเขียน เสวิสิทธิ์ หมูที่ ๓ ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๑๔ ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ ๕
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๑๕ กอสรางประปาหวยกกไคยโซ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปา
หมูที่ ๖
ใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
๑๖ ขยายเขตประปาในหมูบา น
เพื่อขยายเขตน้ําประปาใหเพียงพอ
หมูที่ ๒
ตอความตองการของประชาชน
๑๗ การสนับสนุนภาชนะกักเก็บ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
น้ําฝน หมูที่ ๘
บริโภคอยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

กอสรางฝายกั้นน้ําเพื่อ
การเกษตร (หวยปูน)
หมูที่ ๒

๒

กอสรางทอระบายน้ํานา
กระซูหมูที่ ๒

เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยาง
ทั่วถึงสําหรับพื้นที่ทาง
การเกษตร

เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยาง
ทั่วถึงสําหรับพื้นที่ทาง
การเกษตรและแกปญ
 หาน้ําทวม
กอสรางฝายน้ําลนลําน้ําพึง เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยาง
แดง หมูที่ ๑
ทั่วถึงสําหรับพื้นที่ทาง
การเกษตร

๔

ซอมแซมคลองสงน้ํานา
กลาง หมูที่ ๘

๕

ขุดลอกซําหมากแหละ
หมูที่ ๓

เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยาง
ทั่วถึงสําหรับพื้นที่ทาง
การเกษตร
เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยาง
ทั่วถึงสําหรับพื้นที่ทาง
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝายกั้นน้ําขนาดกวาง
๑.๕๐ เมตร ยาว
๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐
เมตร
ทอ คสล.ขนาดกวาง
๐.๘๐ เมตร ๑๐ ทอน
กอสรางฝายน้ําลน
ขนาด กวาง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สูง ๒.๐๐ เมตร
ซอมแซมคลองสงน้ํา
ขนาด กวาง ๑.๐๐
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร
ขุดลอกคลอง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึงสําหรับพื้นที่
ทางการเกษตร

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๕๐,๐๐๐ การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึงสําหรับพื้นที่
อบต.
ทางการเกษตรและแกปญหาน้ําทวม

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๐๐,๐๐๐ การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึงสําหรับพื้นที่
อบต.
ทางการเกษตร

สวนโยธา

อบต.

๑๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึงสําหรับพื้นที่
ทางการเกษตร

สวนโยธา

อบต.

๒๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึงสําหรับพื้นที่
ทางการเกษตร

สวนโยธา

- ๔๖ -

๓

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
หมูที่ ๗
ขุดลอกคลองหวยกลางบานถึง
ลําน้ําพึง หมูที่ ๒

เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร

ขุดลอกสระน้ํา จํานวน
๓,๐๐๐ ลบ.ม.
ขุดลอกคลอง จํานวน
๖๐๐ ลบ.ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๖๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
หนองโปง หมูที่ ๒
ขุดลอกหวยน้ําพึง

เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร

ขุดลอกสระน้ํา จํานวน
๖๐๐ ลบ.ม.
ขุดลอกหวยลําน้ําพึง
ระยะทาง ๖ ก.ม.

อบต.
อบต.

เพื่อใหการระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร

ขุดลอกแหลงน้ํา
ในเขตตําบลนามาลา

อบต.

๗

๘
๙

๑๐ ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
และแกปญหาน้ําทวม
๑๐๐,๐๐๐ การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
อบต.
อบต.
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
๒,๐๐๐,๐๐๐
การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
อบต.
อบต.
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร
และแกปญหาน้ําทวม
๒,๐๐๐,๐๐๐
การระบายน้ํามีไปอยางทั่วถึง
อบต.
อบต.
สําหรับพื้นที่ทางการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

- ๔๗ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา พัฒนาดานอาคารสถานที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

กอสรางฌาปนสถาน หมูที่ ๕

๒

๓

๕

๖

เพื่อมีฌาปนสถานในการประกอบ
กิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรม

สวนโยธา

อบต.

อบต.

มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรม

สวนโยธา

๗๖,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

อบต.
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
๓๑๐,๐๐๐
อบต.

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารตางๆอยางทั่วถึง
มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรม
มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรม

สวนโยธา

กอสรางฌาปนสถาน
ขนาดกวาง ๓.๒๐ เมตร
ยาว ๘.๐๐ เมตร
กอสรางฌาปนสถาน หมูที่ ๖ เพือ่ มีฌาปนสถานในการประกอบ
กอสรางฌาปนสถาน
๕๐๐,๐๐๐
กิจกรรม
ขนาดกวาง ๓.๒๐ เมตร
อบต.
ยาว ๘.๐๐ เมตร
กอสรางหอกระจายขาวประจํา เพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กอสรางหอกระจายขาว
หมูบาน หมูที่ ๘
ตางๆใหประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ พรอมอุปกรณเครื่องเสียง
อบต.
ซอมแซมศาลาอเนกประสงค เพื่อมีสถานที่ในการประกอบ
ซอมแซมศาลา
หมูที่ ๗
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน
อเนกประสงค
อบต.
กอสรางศาลาอเนกประสงค
เพื่อมีสถานที่เพียงพอในการ
กอสรางศาลาอเนกประสงค
ดอนเจาปู หมูที่ ๑
ประกอบกิจกรรม
ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว
อบต.
๑๒.๐๐ เมตร
กอสรางศาลาอเนกประสงค
เพื่อมีสถานที่เพียงพอในการ
กอสรางศาลาอเนกประสงค
หมูที่ ๕
ประกอบกิจกรรม
ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว
อบต.
๑๒.๐๐ เมตร

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

๓๑๐,๐๐๐ มีสถานที่ในการประกอบ
อบต.
กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

- ๔๘ -

๔

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนา พัฒนาดานอาคารสถานที่
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๗

กอสรางศาลากลางบานดงน้ํา
เหมือง หมูที่ ๒

เพื่อมีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

๘

กอสรางศาลาอเนกประสงค
หมูที่ ๘

เพื่อมีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

๙

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อมีสถานที่จัดการเรียนการสอนที่
เล็กและอาคารเรียน
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางศาลาขนาด
กวาง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
กอสรางศาลาขนาด
กวาง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
กอสรางอาคารฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรม

สวนโยธา

อบต.

อบต.

มีสถานที่ในการประกอบ
กิจกรรม

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๓๑๐,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

๒,๐๐๐,๐๐๐ มีสถานที่จัดการเรียนการสอน
อบต./กรมฯ ทีไ่ ดมาตรฐาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สวนโยธา

- ๔๙ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

โครงการทองถิน่ ไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิม่ พื้นที่ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น

ปลูกตนไมในเขต
ตําบลนามาลา

๒

โครงการปลูกปาทดแทน

เพื่อเพิม่ พื้นที่ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น

ปลูกตนไมในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๓

โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อเพิม่ พื้นที่ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น

ปลูกตนไมในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๔

โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่ง เพื่อเพิม่ พื้นที่ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น
ฝน

ปลูกตนไมในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๕

โครงการปลูกปาชุมชน

ปลูกตนไมในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก
เยาวชน ประชาชนทุกชุมชนในการ
ปลูกปาชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีปาไมเพิ่มขึ้นและพืน้ ที่มีความอุดม
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกรอน
และสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
มีปาไมเพิ่มขึ้นและพืน้ ที่มีความอุดม
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกรอน
และสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
มีปาไมเพิ่มขึ้นและพืน้ ที่มีความอุดม
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกรอน
และสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
มีปาไมเพิ่มขึ้นและพืน้ ที่มีความอุดม
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกรอน
และสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน
มีปาไมเพิ่มขึ้นและพืน้ ที่มีความอุดม
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะโลกรอน
และสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๕๐ -

๑

ผลที่คาดวาจะไดรบั

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การคุม ครอง ดูแล บํารุงรักษา ปองกัน บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
๑

๓
๔

วัตถุประสงค

การปองกันปราบปรามการกระทํา เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพที่สมบูรณ
สิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางฝายกึ่งถาวร เพื่ออนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติใหอยู
อยางยั่งยืน
โครงการปองกันพื้นที่
เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
สาธารณะ
โครงการจัดแนวปาชุมชนและ เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ที่สาธารณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน
ในเขตตําบลนามาลา
พื้นที่ในเขตตําบลนามาลา
พื้นที่ในเขตตําบลนามาลา
พื้นที่ในเขตตําบลนามาลา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพที่
สมบูรณ

สํานักปลัด

ประชาชนในพื้นที่มีแหลงน้ําใช
ในชวงฤดูแลง
ไมมีการบุกรุกพื้นทีส่ าธารณะ

สํานักปลัด

ไมมีการบุกรุกพื้นทีส่ าธารณะ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๕๑ -

๒

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑

โครงการแปลงเกษตรนํารองใช
สารชีวภาพแทนสารเคมี
โครงการสงเสริมความเขมแข็ง
กลุม เกษตรกรอินทรีย
โครงการจัดทําปุยชีวะภาพไล
ศัตรูอินทรีย
โครงการทําปุยชีวภาพอัดเม็ด

เพื่อประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
เพือ่ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร

โครงการผลิตและใชสารธรรมชาติใน
การปองกันกําจัดศัตรูพืช
โครงการสนับสนุนกิจการ
รานคาชุมชนประจําตําบล
โครงการสงเสริม สนับสนุน
พัฒนา อุดหนุน กลุม องคกร
กลุมอาชีพตางๆ

เพื่อเกษตรกรมีสขุ ภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
เพื่อลดรายจายของประชาชนและ
สงเสริมการสรางความเขมของกลุม
เพื่อสงเสริมใหกลุม ,องคกร,กลุม
อาชีพตางๆในชุมชนมีงบประมาณใน
การบริหารจัดการกลุม

๒
๓
๔
๕
๖
๗

เพื่อประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
เพือ่ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
เกษตรกรในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
กลุม,องคกร,กลุมอาชีพ
ตางๆ ในเขตตําบล
นามาลา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสขุ ภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ประชาชนมีสขุ ภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ประชาชนมีสขุ ภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร
เกษตรกรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
และลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ลดรายจายของประชาชนและ
กลุมมีความเขมแข็ง

สํานักปลัด

กลุม ตางๆในตําบลนามาลา มี
ความเขมแข็งและเกิดความ
สามัคคีนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๕๒ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๘

โครงการอบรมพัฒนา เพิ่ม
ศักยภาพการสรางอาชีพตางๆ
โครงการศึกษาดูงานกลุม
เกษตรกรตําบลนามาลา
โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ทางการเกษตร
โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
โครงการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและ
บรรจุภัณฑ

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
อาชีพตางๆ
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของกลุม
เกษตรกรตําบลนามาลา
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการผลิตและการตลาด
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือ
พิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกร

กลุมอาชีพตางๆ ในเขต
ตําบลนามาลา
กลุม เกษตรกร ในเขต
ตําบลนามาลา
เกษตรกรในเขต
ตําบลนามาลา
เกษตรกร
ในเขตตําบลนามาลา

เพื่อเปนศูนยใหบริการขอมูลและและ
ชวยเหลือทางการเกษตร

เกษตรกร
ในเขตตําบลนามาลา

อบต.

๓,๘๐๐
อบต.

กลุมอาชีพตางๆ และ
กลุม เกษตรกรในเขตตําบล
นามาลา

อบต.

๓๐,๙๐๐
อบต.

๙
๑๐
๑๑

๑๒

๑๓

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาใหได
มาตรฐาน

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสรางรายไดเพิม่ ขึ้น

สํานักปลัด

กลุมเกษตรกรมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
มีขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร

สํานักปลัด

สามารถชวยเหลือเกษตรกรได
ทันที

สํานักปลัด

อบต.

ศูนยใหบริการขอมูลและและ
ชวยเหลือทางการเกษตร

สํานักปลัด

อบต.

สินคามีคณ
ุ ภาพและได
มาตรฐาน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๕๓ -

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๖,๑๑๗
อบต.
อบต.
อบต.
๑๙,๒๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ดานการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิ่มรายได
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสรางรายไดเพิม่ ขึ้นและ
เกษตรกรมีอาชีพหลักที่มั่นคง
การสรางรายไดเพิม่ ขึ้นและ
เกษตรกรมีอาชีพหลักที่มั่นคง
ยางพารามีคณ
ุ ภาพและมี
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

ประชาชนมีความรูในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สํานักปลัด

ประชาชน ในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๒๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

การสรางรายไดเพิม่ ขึ้นและ
ประชาชนมีอาชีพหลักที่มั่นคง

สํานักปลัด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหแก
เกษตรกร
เพื่อเพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหแก
เกษตรกร
เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
ยางพารา

เกษตรกร ในเขต
ตําบลนามาลา
กลุม เกษตรกร ในเขต
ตําบลนามาลา
กลุม เกษตรกร ในเขต
ตําบลนามาลา

เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อเพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหแก)
ประชาชน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๕๔ -

๑๔ โครงการสงเสริมการปลูก
ยางพารา
๑๕ โครงการสงเสริมการปลูกพืช
ฤดูแลง
๑๖ โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การฝกอบรมการเปดกรีด
ยางพารา
๑๗ โครงการขยายผลศูนยการ
เรียนรูโ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๑๘ โครงการตลาดชุมชน
หมูที่ ๕

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๕๘,๒๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๔๐,๕๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๗๔,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ดานการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการกอสรางจุดชมวิวแนะ
ถิ่นกินเที่ยว มีหองน้ําที่พักรถ
หมูที่ ๕
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุด
ชมวิว
โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
แหลงทองเที่ยว
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยว
โครงการจัดตั้งหนวยบริการ
ประชาชนและนักทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และการ
สรางอาชีพเสริมของประชาชนใน
เขตตําบลนามาลา
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

กอสรางจุดชมวิวฯ
๑ แหง

๒
๓
๔
๕

๖

โครงการจัดทําปายบอกทาง
และปายประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและเปน
การใหบริการประชาชนและ
นักทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
ตําบลนามาลา
จัดตั้งศูนยขอมูลฯ
๑ แหง
จัดกิจกรรมฯ
จัดตั้งหนวยบริการฯ
๒ แหง
จัดทําปายฯ
แหลงทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
อบต./การ
อบต.
อบต.
ทองเทีย่ วฯ
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และและแหลงทองเที่ยวเปนที่
รูจักเพิ่มมากขึ้น
แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่ม
มากขึ้น
แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่ม
มากขึ้น
แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่ม
มากขึ้น
แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่ม
มากขึ้น

สวนโยธา

แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่ม
มากขึ้น

สวนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๕๕ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนาและไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอเกิดรายไดและอาชีพเสริม
ใหประชาชนในตําบลนามาลา

สํานักปลัด

แหลงทองเที่ยวภายในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

แหลงทองเที่ยวระบบนิเวศเปน
ที่รูจักเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม

อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
และเปนทีร่ ูจักของบุคคลทั่วไป

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวที่พักสัมผัส
วัฒนธรรม (Home stay)
โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงระบบนิเวศ

เพื่อนําไปสูการพัฒนาหมูบานในการ
อนุรกั ษมรดกวัฒนธรรมทองถิน่

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศและเปนการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ ว

๒

๓

โครงการสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเที่ยว

- ๕๖ -

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการครอบครัวสรางสายใย
กับโรงเรียน
โครงการจางเด็กนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานในชวงปดภาคเรียน

๒

๓
๔

๖
๗

๘

เพื่อใหสถาบันครอบครัวและโรงเรียน
มีความใกลชิดกันเพิม่ มากขึ้น
เพื่อสงเสริมการสรางรายไดใหกับ
นักเรียนฯ ลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง
โครงการจัดตั้งที่อาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการอานหนังสือ
หนังสือพิมพประจําหมูบาน
ของประชาชน
โครงการติดตั้งระบบ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการใช
อินเตอรเน็ตประจําตําบล
เทคโนโลยีและประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารเพิม่ ขึ้น
โครงการจัดตั้งหองสมุดประจํา เพื่อสงเสริมสนับสนุนการอานหนังสือ
ตําบล
ของประชาชน
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของ
ชุมชน
ประชาชนทุกคน
โครงการคาราวานเสริมสราง เพื่อติดตาม สงเสริม สนับสนุนการ
เด็กในพื้นที่
พัฒนาการของเด็กใหเจริญเติบโต
มากขึ้น
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร
เพื่อศูนยฯ มีพัสดุและอุปกรณที่มี
ประจําศูนยอินเตอรเน็ตตําบล ประสิทธิภาพ

ครอบครัวและโรงเรียนใน
เขตตําบลนามาลา
นักเรียน นักศึกษาในเขต
ตําบลนามาลา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

จัดตั้งที่อานหนังสือทุก
หมูบ า นในเขตตําบลนามาลา
ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตฯ
๑ แหง

อบต.
อบต.

จัดตั้งหองสมุดประจํา
ตําบล ๑ แหง
จัดตั้งศูนยการเรียนรู
ชุมชน ๑ แหง
เด็กในเขตตําบลนามาลา

อบต.
อบต.
อบต.

สถาบันครอบครัวและโรงเรียน
มีความใกลชิดกันเพิม่ มากขึ้น
นักเรียน นักศึกษามีรายไดทํา
ใหลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง
๘๐,๐๐๐
ประชาชนมีนิสยั รักการอานและมี
ความรูเพิ่มมากขึ้น
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐
ประชาชนมีความรูความสามารถใน
อบต.
อบต.
การใชเทคโนโลยี การไดรบั ขอมูล
ขาวสารเพิ่ม
๑๐๐,๐๐๐
ประชาชนมีนิสยั รักการอานและมี
ความรูเพิ่มมากขึ้น
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู รักการ
อบต.
เรียนทุกวัย
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กมีการพัฒนาการและการ
อบต.
อบต.
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

จัดหาคอมพิวเตอรฯ
๑ ครั้ง

อบต.

๑๐๐,๐๐๐
อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

ศูนยฯ มีพัสดุและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๕๗ -

๕

วัตถุประสงค

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรมทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ
ที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหารรับประทาน เด็กนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน
ครบทั้งหาหมูและถูกหลักโภชนาการ
ในเขตตําบลนามาลา
โครงการจัดหาอาหารเสริม
เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน
(นม)
รางกายที่แข็งแรง
ในเขตตําบลนามาลา
โครงการกิจกรรมเขาคาย
เพื่อสงเสริมการสรางความสามัคคี
เด็กและเยาวชนในเขต
ลูกเสือ
ใหแกเด็กและเยาวชน
ตําบลนามาลา
โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
เด็กและเยาวชนในเขต
การศึกษา
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง
ตําบลนามาลา
กอสรางรั้วแนวเขตศูนยพัฒนา เพื่อใหมีสถานที่แยกเปนสัดสวนและ
กอสรางรั้วรอบศูนยฯ
เด็กเล็ก บานโคก
เปนระเบียบ
๑ แหง
กอสรางสนามเด็กเลน
เพื่อมีสถานที่ใหเด็กเลน พักผอน
กอสรางสนามเด็กเลน
กลางแจง
๑ แหง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นามาลา
ตําบลนามาลา
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผูดูแลเด็ก
ครูผดู ูแลเด็กในเขตตําบล
ผูดูแลเด็ก อบต.นามาลา
นามาลา
จัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลน เพื่อมีสถานที่ใหเด็กเลน พักผอน
จัดหาเครื่องเลนฯ
กลางแจง
๑ ครั้ง
โครงการสงเสริมศักยภาพการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
จัดกิจกรรมฯ
เรียนรูของ ศพด.
เด็ก ศพด.
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนมีอาหารรับประทาน
ครบทั้งหาหมูและถูกหลักโภชนาการ
เด็กนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง
เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง
มีบริเวณ/สถานที่เปนสัดสวน

สํานักปลัด

สถานที่ใหเด็กเลน พักผอน

สวนโยธา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู

สวนโยธา

ครูผดู ุแลเด็กมีศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
สถานที่ใหเด็กเลน พักผอน

สํานักปลัด

เด็ก ศพด.มีการเรียนรูที่มี
ศักยภาพ

สํานักปลัด

สวนโยธา

สํานักปลัด

- ๕๘ -

๑๓

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑

โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบา
โครงการคลังวัคซีนปองกันโรค
เทาเปอยโค-กระบือ
โครงการจัดหาสารเคมีหรือ
สารควบคุมยุงลาย
โครงการสํารวจเฝาระวังและ
ทําลายเชื้อไขหวัดนก
โครงการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก
โครงการปองกันโรคเลปโตส
ไปโรซีส

เพื่อปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัขบา
เพื่อปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคเทาเปอยโค-กระบือ
เพื่อปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก
เพื่อปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขหวัดนก
เพื่อปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก
เพื่อปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคเลปโตสไปโรซีส

๒
๓
๔
๕
๖

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สุนัขและแมวในเขตตําบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
นามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
โค – กระบือในเขตตําบล
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
นามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
ทุกหมูบานในเขต
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ตําบลนามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
ทุกหมูบานในเขต
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
ตําบลนามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
ทุกหมูบานในเขต
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
ตําบลนามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
ทุกหมูบานในเขต
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
ตําบลนามาลา
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไมเกิดโรคพิษสุนัขบาทั้งในคน
และสัตว
ไมเกิดโรคเทาเปอยโค-กระบือ

สํานักปลัด

ประชาชนในเขตไมเกิดโรค
ไขเลือดออก
ไมเกิดโรคไขหวัดนกทั้งในคน
และสัตว
ประชาชนในเขตไมเกิดโรค
ไขเลือดออก
ประชาชนในเขตไมเกิดโรคเลป
โตสไปโรซีส

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๕๙ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗

โครงการจัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว (อสป.)
โครงการประกวดครัวเรือน
สะอาดถูกสุขลักษณะ
โครงการออกกําลังกายใสใจ
สุขภาพ (ชมรมแอโรบิค)
โครงการสงเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําป
โครงการรณรงคสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในครัวเรือน
โครงการพัฒนาและประกวด
หมูบานดีเดน

เพื่อปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก

ทุกหมูบานในเขต
ตําบลนามาลา
อาสาปศุสตั วในเขต
ตําบลนามาลา
ทุกครอบครัวในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชน
ในเขตตําบลนามาลา
ประชาชน
ในเขตตําบลนามาลา
ประชาชน
ในเขตตําบลนามาลา
ทุกหมูบาน
ในเขตตําบลนามาลา

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
อาสาปศุสตั ว
เพื่อสงเสริมการรักความสะอาดของ
ประชาชนในเขตตําบลนามาลา
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย และ
รักสุขภาพของประชาชน
เพื่อสงเสริมการรักสุขภาพของ
ประชาชน
เพื่อสงเสริมใหทุกครอบครัวมี
สุขลักษณะที่ดี
เพื่อสงเสริมการรักษาความสะอาด
ภายในหมูบานและสรางความ
สามัคคี

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตไมเกิดโรค
ไขเลือดออก
อาสาปศุสตั วมีการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทุกครอบครัวมีความสะอาด
และถูกสุขลักษณะ
ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง
ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง
ทุกครอบครัวมีสุขลักษณะที่ดี

สํานักปลัด

ในหมูบานมีความสะอาดและ
ประชาชนมีความสามัคคีกัน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๖๐ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

๑๔

โครงการประกวดหมูบาน
ตัวอยาง

๑๕

โครงการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ., กชช ๒ ค)
โครงการรับบริจาคโลหิต

๑๖

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกหมูบาน
ในเขตตําบลนามาลา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ในหมูบานมีความสะอาดและ
ประชาชนมีความสามัคคีกัน

สํานักปลัด

ทุกหมูบาน
ในเขตตําบลนามาลา

อบต.

๒๐,๐๐๐
อบต.

๒๐,๐๐๐
อบต.

มีขอมูลพื้นฐานในการ
ชวยเหลือประชาชน

สํานักปลัด

สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม

๘,๐๐๐
อบต.

๘,๐๐๐
อบต.

๘,๐๐๐
อบต.

มีการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมการรักษาความสะอาด
ภายในหมูบานและสรางความ
สามัคคี
เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตางๆ ของ
ประชาชน
เพื่อสนับสนุนสภากาชาดในการรับ
บริจาคโลหิต

- ๖๑ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการสงเคราะหเด็ก สตรี
ผูสูงอายุและผูด อยโอกาส
โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนผูยากไร
ผูดอยโอกาส
โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
โครงการสงเคราะห
ครอบครัวที่ยากจน
โครงการสงเคราะหผูปวย
เอดส
โครงการสงเคราะหที่อยู
อาศัยแกผูยากไร
โครงการสงเคราะหเด็กขาด
แคลน
โครงการสงเคราะหฌาปนกิจ
ระดับตําบล
กิจกรรมวันสตรีสากล

เพื่อสงเคราะหเด็ก สตรี ผูส ูงอายุ
และผูด อยโอกาส
เพื่อสงเคราะหชวยเหลือประชาชน

ประชาชนในเขตตําบล
นามาลาที่เดือดรอน
ซอมแซมที่อยูอาศัย
ผูยากไรฯ

๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยเอดส
เพื่อสงเคราะหชวยเหลือประชาชน

ประชาชนในเขตตําบล
นามาลาที่เดือดรอน
ประชาชนในเขตตําบล
นามาลาที่เดือดรอน
เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
ประชาชนในเขตตําบล
เอดส
นามาลาที่เดือดรอน
เพื่อสงเคราะหชวยเหลือประชาชน ประชาชนในเขตตําบล
นามาลาที่เดือดรอน
เพื่อสงเคราะหชวยเหลือเด็กขาด
ประชาชนในเขตตําบล
แคลน
นามาลาที่เดือดรอน
เพื่อชวยเหลือประชาชนในตําบล
ประชาชนในเขต
นามาลา
ตําบลนามาลา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ บทบาทของ
สนับสนุนการจัดกิจรรมฯ
สตรีในเขตตําบลนามาลา
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ใหการสงคเคราะหเบี้ยยังชีพและ
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
ใหการชวยเหลือและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
๗,๐๐๐
อบต.

ใหการสงคเคราะหเบี้ยยังชีพและ
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
ใหการชวยเหลือและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใหการสงคเคราะหเบี้ยยังชีพและ
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
ใหการชวยเหลือและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใหการชวยเหลือและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใหการชวยเหลือและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สตรีมคี ุณภาพและบทบาทเพิม่
มากขึ้น

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๗,๐๐๐
อบต.

๑๐๐,๐๐๐
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
๗,๐๐๐
อบต.

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๖๒ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๐ โครงการสนับสนุนอาชีพคน
พิการ ผูติดเชื้อและเครือขาย
องคกรสตรี
๑๑ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานการพัฒนาสังคม

๑๓ การจัดทําแผนพัฒนาสังคม
และแผนปฏิบตั กิ ารเชิง
ประเด็นและเชิงพื้นที่
๑๔ โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคม (อพม.)
๑๕ การสงเคราะหผูตดิ เชื้อเอดส
และผูไ ดรบั ผลกระทบจาก
ปญหาเอดส

คนพิการ ผูตดิ เชื้อและ
เครือขายองคกรสตรี
ในเขต อบต.
เขต อบต.

ผูประสบปญหาทาง
สังคม ในเขต อบต.

เพื่อมีแผนพัฒนาสังคมระดับ
จังหวัดและมีแผนปฏิบัติการเชิง
ประเด็นและเชิงพื้นที่
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อพม.

อพม.ในเขต อบต.

เพื่อผูติดเชื้อเอดสและครอบครัว
ไดรับการชวยเหลือ

ติดเชื้อเอดสและ
ครอบครัว ในเขต อบต.

การจัดทําแผนฯ

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
คนพิการ ผูตดิ เชื้อและ
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต. เครือขายองคกรสตรี มีรายได
ลดภาระครอบครัว
๒,๐๐๐
มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายที่
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต. เปนปจจุบนั บงบอกปญหา
และความตองการรายพื้นที่
๒๐,๐๐๐
ผูประสบปญหาทางสังคม
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต. ไดรับการชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาปญหา
๓,๐๐๐
มีแผนพัฒนาสังคมระดับ
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต. จังหวัดและมีแผนปฏิบัติการ
เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
๑,๕๐๐
อพม.มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.
พมจ./อบต.

๒,๐๐๐
พมจ./อบต.

ผูติดเชื้อเอดสและผูไดรับ
พมจ./อบต. ผลกระทบจากปญหาเอดส
ไดรับการชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาปญหา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๖๓ -

เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนคนพิการ
ผูติดเชื้อและเครือขายองคกรสตรี
ในการสรางอาชีพ
เพื่อมีฐานขอมูลกลุมเปาหมายที่
เปนปจจุบนั บงบอกปญหาและ
ความตองการรายพื้นที่
๑๒ โครงการชวยเหลือผูประสบปญหา เพื่อผูประสบปญหาทางสังคมไดรบั
ทางสังคม
การชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อคนตกทุกขไดยากไดรับการ
คนตกทุกขไดยาก ในเขต
สงกลับภูมิลําเนาเดิม
อบต.
เพื่อชวยเหลือผูส ูงอายุเปนเงินและ ผูส งู อายุ ในเขต อบต.
สิง่ ของ
เพื่อชวยเหลือคาจัดการศพผูสูงอายุ ผูส งู อายุ ในเขต อบต.

๑๙ โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
๒๐ โครงการครอบครัวรมเย็น

เพื่อสนับสนุน/จัดตั้งศูนยฯ

๒๑ โครงการแมดีเดน

๒๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยผูพิการ ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่
จังหวัดเลย

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
ครอบครัว
เพื่อแมที่ดูแลครอบครัว บุตร
ประสบความสําเร็จและทํา
คุณประโยชนตอสังคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวยผู
พิการ ผูยากไรและผูด อยโอกาส

เขต.อบต.
ครอบครัวในเขต อบต.
แมดีเดนในเขต อบต.

อุดหนุนสภากาชาด
จังหวัดเลย

๑๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

คนตกทุกขไดยากไดรับการ
สงกลับภูมิลําเนาเดิม
ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ

สํานักปลัด

ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือคา
จัดการศพ
ศูนยฯไดรบั การสนับสนุน

สํานักปลัด

คนในครอบครัวคุณธรรม
จริยธรรม
มีแมที่ดูแลครอบครัว บุตร
ประสบความสําเร็จและทํา
คุณประโยชนตอสังคม
ผูปวยผูพิการ ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรบั การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๖๔ -

๑๖ การสงเคราะหคนตกทุกขได
ยากกลับภูมิลําเนาเดิม
๑๗ โครงการสงเสริมสนับสนุน
ผูสูงอายุใชชีวิตในชุมชน
๑๘ โครงการจัดการศพผูสงู อายุ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.
๒,๐๐๐
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.
๒,๐๐๐
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.
๑๐,๐๐๐
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.
๒,๐๐๐
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.
๒,๐๐๐
พมจ./อบต. พมจ./อบต. พมจ./อบต.

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศทกุ พระองค

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันสําคัญของชาติและเปนการ
ปกปองสถาบันเพื่อสรางความ
สามัคคีของคนในชาติ

จัดเตรียมรับเสด็จฯ

๒

การจัดงานประเพณีทองถิ่น วัน
สําคัญและรัฐพิธี

เพือ่ สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การ
อนุรักษประเพณีทองถิ่น และการแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ สถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด
ประเพณีอนั ดีงาม

จัดงานประเพณีทองถิ่นวัน
สําคัญและจัดงานรัฐพิธี

การจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต/วันผูส ูงอายุ
กิจกรรมวันเขาพรรษา
ประเพณีบุญกลางบาน
ประเพณีแหตนดอกไม
ประเพณีบุญบั้งไฟเดือน ๑๑
(ออกพรรษา)
กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช

อบต.

จัดงานวันสงกรานต
๔๐,๐๐๐
๑ ครั้ง
อบต.
เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดรวมกิจกรรม
จัดงานวันเขาพรรษา๑ ๒๐,๐๐๐
รวมกัน
ครั้ง
อบต.
เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด
จัดงานบุญกลางบาน
ประเพณีอนั ดีงาม
๑ ครั้ง
อบต.
เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด
จัดงานแหตนดอกไม
ประเพณีอนั ดีงาม
๑ ครั้ง
อบต.
เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด
จัดงานบุญบั้งไฟเดือน ๑๑ ๗๐,๐๐๐
ประเพณีอนั ดีงาม
๑ ครั้ง
อบต.
เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีตอ จัดงาน ๕ ธันวามหาราช
พระมหากษัตริย
จํานวน ๑ ครั้ง
อบต.

อบต.

อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๒๐,๐๐๐
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๒๐,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การเตรียมรับเสด็จเปนไปดวย
ความเรียบรอยและสมพระ
เกียรติ

สํานักปลัด

ประชาชนมีสว นรวมในการจัดกิจกรรม
งานประเพณีทองถิ่นตางๆ วันสําคัญ
และรัฐพิธีตางๆ
ประชาชนรวมกันอนุรักษ
ประเพณี

สํานักปลัด

ประชาชนไดละเวนอบายมุขตางๆ

สํานักปลัด

ประชาชนรวมกันอนุรักษ
ประเพณี

สํานักปลัด

ประชาชนรวมกันอนุรักษ
ประเพณี

สํานักปลัด

ประชาชนรวมกันอนุรกั ษ
ประเพณี

สํานักปลัด

ประชาชนไดแสดงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๖๕ -

๑

งบประมาณและทีม่ า
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒

การจัดงานประเพณีทองถิ่น วัน
สําคัญและรัฐพิธี

เพือ่ สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การ
อนุรักษประเพณีทองถิ่น และการแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันสําคัญของชาติ

จัดงานประเพณีทองถิ่นวัน
สําคัญและจัดงานรัฐพิธี

กิจกรรมวันแม

เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี

ประชาชนในเขตตําบลนามาลา

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

เพื่อใหใหเด็กไดกลาแสดงออกและ
สรางความสามัคคี

กิจกรรมวันลอยกระทง

เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด
ประเพณีอนั ดีงาม

กิจกรรมบุญเดือน ๔

เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด
ประเพณีอนั ดีงาม

โครงการบวชสามเณรภาคฤดู
รอน
โครงกาปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการวัฒนธรรมสายใย
ชุมชน
โครงการเทศกาลกินเห็ด

เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและ
นอมนําหลักคําสอนมาปฏิบัติ
เพื่อการนําหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน

เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลนามาลา
จัดงานวันลอยกระทง
๑ ครั้ง
จัดกิจกรรมบุญเดือน ๔
๑ ครั้ง
เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

๓
๔
๕
๖

เพื่อการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพเสริมและ
การเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
๓๕,๐๐๐
อบต.
๓๕,๐๐๐
อบต.
๗,๕๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.
๓๕,๐๐๐
อบต.
๓๕,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.
๓๕,๐๐๐
อบต.
๓๕,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีทองถิ่นตางๆ วันสําคัญและรัฐพิธี
ตางๆ

สํานักปลัด

ประชาชนไดแสดงความกตัญู

สํานักปลัด

เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการคิด

สํานักปลัด

ประชาชนรวมกันอนุรักษประเพณี

สํานักปลัด

ประชาชนรวมกันอนุรักษประเพณี

สํานักปลัด

เด็กนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา
มาใชในชีวิตประจําวัน
ประชาชนนําหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

วัฒนธรรมไดรบั การสงเสริมและ
เผยแพร

สํานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี
รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

- ๖๖ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗

โครงการสนับสนุนงานกาชาดดอก
ฝายบานมะขามหวานเมืองเลย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม

๑๑ โครงการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี

๑๒ การจัดกิจกรรมครอบครัว

เพื่อใหครอบครัวในชุมชนมี
สัมพันธภาพที่อบอุนและเขมแข็ง

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

๘,๐๐๐
อบต.

๘,๐๐๐
อบต.

๘,๐๐๐
อบต.

สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

๑๐,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-สงเสริมการสรางรายไดใหกับประชาชน
-สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเลย

สํานักปลัด

ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีทําให
ปฏิบตั ติ นเปนคนดี
ครอบครัวในชุมชนนําหลักธรรมมา
ใชในการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะสม
ครอบครัวในชุมชนนําหลักธรรมมา
ใชในการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะสม
ประชาชนไดแสดงความกตัญู

สํานักปลัด

ครอบครัวในชุมชนมีสมั พันธภาพที่
อบอุน และเขมแข็ง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๖๗ -

สนับสนุนโครงการสนับสนุนงาน
กาชาดดอกฝายบานมะขามหวาน
เมืองเลย
๘ โครงการคนดีศรีนามาลา
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางจิต
สํานักที่ดีใหกับประชาชน
๙ โครงการครอบครัวคุณธรรม เพื่อใหครอบครัวในชุมชนมี
นําสังคมไทยเขมแข็ง(พาลูกจูง สัมพันธภาพที่อบอุนและเขมแข็ง
หลานเขาวัด)
๑๐ โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อใหครอบครัวในชุมชนมี
ทุกวันพระ
สัมพันธภาพที่อบอุนและเขมแข็ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การสงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการแขงขันกีฬาตําบล
(นามาลาคัพ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรัก
การออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

๒

โครงการแขงขันกีฬาระดับ
ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
โครงการแขงขันกีฬา
บังตะเว็นตเกมส

เพื่อสงเสริมสนับสนุนสราง
ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรัก
การออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

อปท.และหนวยงาน

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
เกมส
โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตานยาเสพติด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนสราง
ความสัมพันธระหวางหนวยงาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนรักการออกกําลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง หางไกลยาเสพติด
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรัก
การออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

อปท.
ในเขตอําเภอนาแหว
เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลนามาลา

๓

๔
๕

๖

โครงการแขงขันจักรยานเสือ
ภูเขา

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๖๘ -

๑

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
อบต.
อบต.
อบต.
แข็งแรงและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
๖๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หนวยงานมีความรัก สามัคคี
อบต.
อบต.
อบต.
และมีสัมพันธที่ดีตอกัน
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
อบต.
อบต.
อบต.
แข็งแรงและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หนวยงานมีความรัก สามัคคี
อบต.
อบต.
อบต.
และมีสัมพันธที่ดีตอกัน
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
อบต.
อบต.
อบต.
รางกายที่แข็งแรงและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
อบต.
อบต.
อบต.
แข็งแรงและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การสงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗

๑๑ กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคหมูบาน
๑๒ กอสรางสนามกีฬา (ฟุตซอล)
หมูที่ ๗
๑๓ กอสรางลานกีฬาพรอม
อุปกรณกีฬา หมูที่ ๘

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรัก
จัดหาอุปกรณกฬี า
การออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
จํานวน ๑ ครั้ง
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการกีฬาใน
สนับสนุนการกีฬาฯ
จังหวัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางความรู คณะกรรมการตัดสินกีฬาและ
ความเขาใจในการเลนกีฬา
นักกีฬาในเขตตําบล
นามาลา
เพื่อใหมีสถานที่ในการออกกําลังกาย กอสรางสนามกีฬาขนาด
กวาง ๓๐ เมตร
ยาว ๔๐ เมตร
เพื่อใหมีสถานที่ในการออกกําลังกาย กอสรางลานกีฬาขนาด
กวาง ๓๐ เมตรยาว ๔๐
เมตร
เพื่อใหมีสถานที่ในการออกกําลังกาย กอสรางสนามกีฬาขนาด
และจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลทีไ่ ด
กวาง ๓๐ เมตร ยาว
มาตรฐาน
๔๐ เมตร
เพื่อใหมีสถานที่ในการออกกําลังกาย
ขนาด ๑,๖๐๐ ตร.ม.
พรอมอุปกรณกีฬา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสขุ ภาพรางกายที่แข็งแรง
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ประชาชนมีสขุ ภาพรางกายที่แข็งแรง
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
คณะกรรมการตัดสินกีฬาและนักกีฬา
ความรูความเขาใจในการเลนกีฬา

สํานักปลัด

อบต.

๖๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
สถานทีใ่ นการเลนกีฬาทีไ่ ดมาตรฐาน

สวนโยธา

อบต.

๖๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
สถานทีใ่ นการเลนกีฬาที่ไดมาตรฐาน

สวนโยธา

อบต.

๖๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
สถานทีใ่ นการเลนกีฬาทีไ่ ดมาตรฐาน

สวนโยธา

อบต.

อบต.

๖๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
อบต.
สถานทีใ่ นการเลนกีฬาทีไ่ ดมาตรฐาน

สวนโยธา

สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๖๙ -

โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน
๘ โครงการสนับสนุนการพัฒนา
กีฬาจังหวัด
๙ โครงการจัดอบรมคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬาและนักกีฬาเพื่อเพิม่
ทักษะดานกีฬา
๑๐ กอสรางสนามกีฬาประจํา
ตําบล

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการฟนฟูและบําบัดผูตดิ
สุราและยาเสพติดทุกชนิด
โครงการตอตานยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
โครงการจัดตั้งศูนยปอ งกันยา
เสพติดประจําตําบล

๒
๓

๔

๖

เพื่อลดอัตราการติดสุราและยาเสพ
ติดของประชาชนกลุมเสี่ยง
เพื่อเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เพื่อมีศูนยปองกันยาเสพติดประจํา
ตําบลในการประสานงานเกี่ยวกับ
การปองกันแกไขปญหายาเสพติด
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอัตราการศูนยเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน และลดการเกิดอุบัติเหตุ
โครงการใหความรูแนว
เพื่อปองกัน การแพรระบาดของยา
ทางการปองกันยาเสพติดใน
เสพติดภายในชุมชนและสถานศึกษา
ชุมชนและสถานศึกษา
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุด
๑.บริการประชาชนที่เดินทางกลับ
บริการชวงเทศกาล
ภูมิลําเนาและประชาชนที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ ในชวง
เทศกาล
๒.เพื่อลดปญหาอุบตั ิเหตุและลด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินแก
ประชาชนผูใชรถใชถนน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการ
บําบัด
เยาวชนหางไกลจากยาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
มีศูนยปองกันยาเสพติดระดับ
ตําบล

สํานักปลัด

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.
อบต.

๒๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.

๒๐,๐๐๐
อบต.
๓๐,๐๐๐
อบต.

ลดอัตราการศูนยเสียชีวติ และ
ทรัพยสิน และลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
ประชาชนและนักเรียนหางไกล
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ชวงเทศกาล

๑๐,๐๐๐
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.

บรรเทาปญหาการเกิดอุบตั ิเหตุ
และความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสนิ แกประชาชน
ตลอดจนผูใชรถใชถนนในชวง
เทศกาล

สํานักปลัด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง
ในเขตตําบลนามาลา
เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลนามาลา
จัดตั้งศูนยฯ
จํานวน ๑ แหง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๗๐ -

๕

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๗

โครงการจัดตั้ง/ฟน ฟูผู
ประสานพลังแผนดิน
โครงการจัดตั้งปอมยามใน
หมูบาน
โครงการจัดอบรม อปพร.และ
ฝกทบทวน

เพื่อเฝาระวังการแพรระบาดของยา
เสพติด
เพื่อปองกันและการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน
1.พัฒนาความรูความสามารถและ
นํามาปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.สงเสริมกิจการอาสาสมัคร

๘
๙

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดตั้ง/ฟน ฟู
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
จํานวน ๑ ครั้ง
อบต.
อบต.
อบต.
จัดตั้งปอมยามทุกหมูบาน
๓๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
ประชาชนในเขต
๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ตําบลนามาลา
อบต.
อบต.
อบต.
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการจัดตั้งเครือขายวิทยุ
เคลื่อนที่ประจําตําบล
๑๑ โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน
๑๒ โครงการปกปองสถาบันฯ

เพื่อการติดตอสื่อสารมีความ
คลองตัว รวดเร็ว
เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพล
เรือน
เพื่อสงเสริมสรางความจงรักภักดี
และ ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
จัดตั้งฯ
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

อบต.
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๓ โครงการจัดหารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค

เพื่อการใหความชวยเหลือประชาชน
ในดานการบรรเทาภัยสาธารณะ

จัดหารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค จํานวน ๑ คัน

อบต.

๒,๐๐๐,๐๐๐
อบต.

อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีการแกไขปญหายาเสพติด
อยางมีประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความปลอดภัยทั้ง
ในชีวิตและทรัพยสิน
1.สามารถเปนกําลังในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทัง้
ชวยเหลือผูประสบภัยได
2.มีกองกําลัง อปพร. พรอม
เผชิญเหตุที่เกิดขึ้นไดในทันที
การติดตอสื่อสารมีความ
คลองตัว รวดเร็ว
มีอาสาสมัครปองกันฝายพล
เรือนที่มีคณ
ุ ภาพ
ประชาชนมีความรัก และ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
ประชาชนไดรับการชวยเหลือ
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๗๑ -

ที่

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการสนับสนุนหนวยกูชีพ
ประจําตําบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมกูภยั หรือหนวย
เผชิญเหตุประจําตําบล ใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการคนหาและ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยกูชีพประจําตําบล

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีทีมกูชีพ/กูภัย ที่ได
อบต.
อบต.
อบต.
มาตรฐานสากล สามารถ
ปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

๑๔ โครงการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของทองถิ่นกับ
กํานัน ผูใหญบานฯลฯ
๑๕ โครงการปองกัน แกไขปญหา
ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางความ
สามัคคีระหวางทองถิ่นและทองที่

สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

ทองถิ่นและทองที่มีความ
สามัคคี

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความ
เคลื่อนไหวของสถานการณปญหายาเสพติด
และเพื่อกระตุนใหคนในชุมชนรวมกัน
ปองกันปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรม
ตามโครงการ

๓๐,๐๐๐
อบต.

๓๐,๐๐๐
อบต.

๓๐,๐๐๐
อบต.

จํานวนผูเสพ ผูติดยาเสพติดลดลง และ
ลดโอกาสการกลับไปใชยาเสพติดอีกครัง้
และชุมชนมีการเรียนรูรวมกันในการ
ปองกันปญหายาเสพติดไมใหเขามา
แพรระบาดในชุมชน

สํานักปลัด

๑๖ โครงการอบรมสัมมนาเพิม่
ศักยภาพชุมชนเขมแข็งและ
ปลอดภัยจากยาเสพติด
๑๗ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
CCTV

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
ควบคุมดูแลชุมชนใหเขมแข็ง
ปลอดภัยจากยาเสพติด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
ควบคุมดูแลชุมชนใหเขมแข็ง
ปลอดภัยจากยาเสพติด

สนับสนุนปกครองอําเภอ
ในการจัดกิจกรรม

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

ติดตั้งกลองวงจรปดฯ
ในเขต อบต.นามาลา

อบต.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๗๒ -

ประสิทธิภาพในการปองกัน
ควบคุมดูแลชุมชนใหเขมแข็ง
ปลอดภัยจากยาเสพติด
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพในการปองกัน
อบต.
อบต.
ควบคุมดูแลชุมชนใหเขมแข็ง
ปลอดภัยจากยาเสพติด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุม บริหารราชการดวยความโปรงใส
โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการเสริมสรางความ
สามัคคีในชุมชน

๒

โครงการจัดทําระบบควบคุมภาย เพือ่ ความลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบตั งิ าน

๓

โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ อบต.
โครงการประชาสัมพันธเสียง
ตามสาย อบต.
การจัดเวทีประชาคมระดับ
หมูบาน ระดับตําบล
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
แบบไรสายประจําตําบล

๔
๕
๖

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางความ
รักสามัคคีในชุมชน

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารผลการดําเนินงานของ อบต.
เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารผลการดําเนินงานของ อบต.
เพื่อการรับฟงปญหาขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็นในการพัฒนาดานตางๆ
เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารผลการดําเนินงานของ อบต.

จัดวางระบบการควบคุมภายในของ
อบต.

จัดทําวารสารฯ
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา
ติดตั้งเสียงตามสายแบบไร
สายในเขตตําบล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
๕,๐๐๐
อบต.
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.
๓,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.

๕๐,๐๐๐
อบต.
๓,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.
๕๐,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรัก สามัคคี
กัน

สํานักปลัด

อบต.นามาลาไมมีความเสีย่ งในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ประชาชนไดร บั ทราบขอมูลขาวสาร
ผลการดําเนินงานของ อบต.
ประชาชนไดร บั ทราบขอมูลขาวสาร
ผลการดําเนินงานของ อบต.
ปญหาตางๆ ไดรับการแกไข

สํานักปลัด

ประชาชนไดร บั ทราบขอมูลขาวสาร
ผลการดําเนินงานของ อบต.

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๗๓ -

ที่

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุม บริหารราชการดวยความโปรงใส
ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ อบต.สัญจร

๘

โครงการการมีสว นรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
การจัดทําแผนชุมชน

๙

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการมีสวนรวมการรับฟงปญหา
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการพัฒนาดาน
ตางๆ ในการนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล
เพื่อการมีสวนรวมในการของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นใน
ดานตางๆ
เพื่อการมีสวนรวมการรับฟงปญหา
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการพัฒนาดาน
ตางๆ ในการนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล

ทุกหมูบานในเขต
ตําบลนามาลา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

ประชาชนในเขต
ตําบลนามาลา

อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

ทุกหมูบานในเขต
ตําบลนามาลา

๕,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

๕,๐๐๐
อบต.

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไดปญหาความตองการที่มา
จากประชาชนโดยตรง มาใชใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ประชาชนมีสว นรวมในการ
พัฒนา อบต.

สํานักปลัด

ไดปญหาความตองการที่มา
จากประชาชนโดยตรง มาใชใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๗๔ -

๗

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
สภา อบต.,พนักงานสวน
อบต.
อบต.
อบต.
ตําบลและลูกจาง
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อใหบคุ ลากรไดรับการพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประสิทธิภาพของผูบริหาร
ทองถิ่น,สมาชิกสภา อบต.,
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง

๒

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

เพือ่ ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน

ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ตางๆ ตามภารกิจของ อบต.

อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.

การปฏิบตั งิ านมีความรวดเร็ว
สามารถตอบสนองความตองการ
สรางความพึงพอใจใหกบั
ผูรับบริการ

สํานักปลัด

๓

โครงการอบรมเพิ่มความรูด า น
คอมพิวเตอรใหกับพนักงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานและลูกจางในสังกัด

เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบตั ริ าชการ

พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง
ผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก
สภา อบต.,พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง

อบต.
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

๑๐,๐๐๐
อบต.
๑๐,๐๐๐
อบต.

การทํางานและการบริการที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

บุคลากรของ อบต. มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

สํานักปลัด

๔

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน

- ๗๕ -

๑

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนา ปรับปรุง สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สํานักงาน อบต.
โครงการจัดหาพัสดุ –
ครุภณ
ั ฑ

เพือ่ อบต. มีความนาอยู สวยงาม

โครงการพัฒนาเว็บไซตของ
อบต.นามาลา
โครงการกอสรางบานพัก
พนักงานสวนตําบล
โครงการปรับปรุง/ตอเติม
อาคารสํานักงาน อบต.
โครงการกอสรางโรงจอดรถ

เพื่อประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้น
เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน
และลดภาระคาใชจายของพนักงาน
เพื่อมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่และมี
ความสะดวกตอผูม าติดตอราชการ
เพื่อมีพื้นที่ในการจอดรถสําหรับ
พนักงานและผูมาติดตอราชการ
เพื่อใหการพัสดุครุภณ
ั ฑมคี ุณภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย

๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการจัดหา/ซอมแซม
เต็นท
กอสรางเสาธงชาติ
อบต.นามาลา

วัตถุประสงค

เพื่อใหการทํางานในสํานักงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงภูมิทัศน
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
จัดหา โตะทํางาน เกาอี้ ตูเ ก็บ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
เอกสาร เครือ่ งคอมพิวเตอร
อบต.
อบต.
อบต.
เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
พัฒนาเว็บไซตของ อบต.
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
กอสรางบานพัก
๑๐๐,๐๐๐
จํานวน ๑ หลัง
อบต.
อบต.
อบต.
ปรับปรุง/ตอเติมอาคาร ๑๐๐,๐๐๐
สํานักงาน อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
กอสรางโรงจอดรถ
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
จัดหา/ซอมแซมเต็นท
๑๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.
กอสรางเสาธงชาติ
๑๐๐,๐๐๐
จํานวน ๑ แหง
อบต.
อบต.
อบต.
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อบต. มีความนาอยู สวยงาม

สวนโยธา

เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานและวัสดุครุภณ
ั ฑ
และอุปกรณพอเพียง
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้น
พนักงานมีขวัญและกําลังใจ

อบต.

มีสถานที่ในการใหบริการ
ประชาชนทีส่ ะดวก สบาย
มีสถานที่ในการจอดรถสําหรับ
พนักงานและผูม าติดตอราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพของพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ
ผูบริหารฯ สมาชิกสภาพนักงานฯ
และประชาชนมี ความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๗๖ -

ที่

บทที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
โดยทีร่ ะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ กําหนดใหผูบ ริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาทีใ่ น
การกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิน่ อาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
ภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กําหนดก็ได และใหคณะกรรมการฯรายงานการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาและเสนอความเห็ น ตอผูบ ริห ารท องถิ่น เพื่อนําเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน
องคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้
๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผล ซึ ่ง คณะกรรมการฯ อาจแต ง ตั ้ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื ่อ ช ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที ่
เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง
องคกรผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนามาลาไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อให ผูบ ริหารทองถิน่ เสนอตอสภาทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาจากสมาชิกสภาทองถิ่น ผูแ ทนประชาคมทองถิ่น ผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ หัวหนาสวนการบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะทําใหการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง

- ๗๘ ๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ อยูภ ายใตระยะเวลาและงบประมาณทีก่ าํ หนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค
ที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การ
ประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
วิธีการติดตามและประเมินผล
๑.การติด ตาม (Monitoring) เปน การติดตามเพือ่ ใหทราบวาหนว ยงานตาง ๆไดดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินการประจําป
หรือไม หรือมีปญหาขอขัดของประการใดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดไว โดยใหทุกหนวยงาน
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนามาลาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน ๔ ไตรมาส
ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) รายงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๒.การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน ๒ ระดับ ไดแก
๒.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและการ
ใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการทีเ่ ปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผลความสําเร็จของ
เปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทําการสํารวจความคิดเห็น
ของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ทีม่ ีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนัน้ ๆตอไป
๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ
ดํ า เนิ น งานโครงการ และการเบิ กจ า ยเงิน งบประมาณที่ใ ช จ ริ งของโครงการที่ได รั บ งบประมาณในแตล ะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ เพือ่ เปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการ
พัฒนาแตละดาน รวมทัง้ ปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลตอไป
๖.๓ การกํา หนดห วงเวลาในการติด ตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
กําหนดหวงในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทัว่ กันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป

- ๗๙ ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
- ระดับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผูบ ังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูร ับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ
- ระดับองค กร ฝา ยวิช าการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมิน ผลจากทุก
หนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหทุกหนวยงานรายงานผลเปนรายไตรมาส (ทุก ๓
เดือน) เพื่อรายงานตอคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหและ
จัดทําเปนรายงานการการติดตามและประเมินผลประจําปเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอตอผูบ ริหาร
องคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล และประกาศใหประชาชนทราบตอไป
๒.การติ ดตามประเมิ นความสํ าเร็ จของตามยุ ทธศาสตร การพั ฒนา คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒนาจะดํ าเนิน การประเมิน ผลปล ะ ๑ ครั้ง กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครัง้ ตอไป
เพื่อใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาทีก่ ําหนดไว
หรื อมี ป ญหาอุป สรรคทีท่ ํ า ให ไมป ระสบความสําเร็จ หรือมียุทธศาสตรการพัฒ นาดานใดทีค่ วรปรับ เปลี ย่ น
แนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการ
จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป
แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร ถึงระยะใดแลว ซึ่ง
เทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามไดเชน Gant chart ทีจ่ ะทําใหหนวยงานสามารถติดตาม
ไดวา การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรมีการดําเนินการในชวงใด ตรงตามกําหนดระยะเวลาที่กาํ หนดไวหรือไม
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน และตัวชี้วัด เพื่อใชเปนกรอบในการ
ประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน
๒ ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน
ประกอบดวย ๗ เกณฑ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑.เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement)
เป น การประเมิ น ความสํ า เร็ จ โดยพิจ ารณาเปรีย บเทีย บผลการดํ าเนิ น งานของหนว ยงานที่นํ า
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ
ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยให
สาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนือ่ งและสม่ําเสมอและมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปน
ทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําป รวมถึงการดําเนินงานทีม่ ุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะ
ยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ๒ ประการ คือ

- ๘๐ ๑.๑ ผลผลิต (Output) ประกอบดวย ๒ สวน คือ
(๑) ผลผลิตในภาพรวม (Output) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธ โดย
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของสมาชิกในองคกรและ
ประชาชนผูร ับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะทีเ่ ปนพลวัตร และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอม
ภายนอกองคกร
(๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation output) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเปาหมายตามปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอหนวยเวลา
สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน คุณภาพของผลผลิต และบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ขององคกร การประหยัดพลังงาน และการรักษาสภาพแวดลอม
๒.เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม
ประกอบดวยตัวชี้วดั ๔ ประการ
(๑) การเขาถึงเนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับ
บริการสาธารณะ
(๒) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั ประชาชน
(๓) การกระจายผลประโยชนเนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผลตอบแทนใหแก
สมาชิกในสังคม
(๔) การเสมอภาคเนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและในโอกาสในการไดรับการสําคัญ
ในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับบริการสาธารณะ
๓.เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) สมรรถนะของหน วยงาน เปนตัวชี้วัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนกลุม เปาหมาย
(๒) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถวนของการ
ใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาทีใ่ หบริการ
(๓) ความถี่ในการบริการ เปนตัวชีว้ ัดระดับการบริการตอหนวยเวลา วามีความสม่ําเสมอตอภารกิจ
นั้นหรือไม
(๔) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชีว้ ัดประสิทธิภาพ ขององคกรทีม่ ุง เนนการบริการทีร่ วดเร็ว
ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไวเปนแนวทาง
๔. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) กําหนดประเด็นปญหา เปนตัวชี้วัดทีแ่ สดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม พิจารณา
ไดจากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน
(๒) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ เปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชาชนกลุมเปาหมาย

- ๘๑ (๓) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญ เพื่อใหหลักประกันวาประชาชน
ผูร ั บ บริ การจะได รับ ความคุม ครองและหรือการชดเชยจากหนว ยงานหากมีค วามเสีย หายที่เกิดขึน้ จากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(๔) การยอมรั บ ข อผิ ดพลาด เปน ตัว ชีว้ ัด ถึงความรับ ผิดชอบของผูบ ริห ารระดับ สูง และ
เจาหนาที่ของหนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหาร หรือการปฏิบัติงาน
๕. เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
(๑) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูร ับบริการและ
มีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
(๒) การรั บ ฟงความคิ ดเห็น เปน ตัว ชีว้ ัดที่ระบบพิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับประชาชนผูร ับบริการ
(๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัด ถึงความพรอมในการแกปญหา
ใหกับประชาชนผูรับบริการ ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นระยะยาว รวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบ และ
มีสวนรวมในการตรวจสอบ
(๔) ความรวดเร็ ว ในการแก ปญ หา เปน ตัว ชี้วัดการตอบสนองในการแก ไขปญ หา การให
ความสําคัญ และการกําหนดมาตรการแกไขปญหา ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา
๖.เกณฑความพึงพอใจของผูรับบริการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการ
(๑) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชีว้ ัดความเห็นของประชาชนทีม่ ีตอหนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
(๒) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคานเนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน
๗.เกณฑผลเสียหายตอสังคม
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการ
(๑) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัด วาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหาย
จากการดําเนิน งานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดขนาดและความถี่จากการเสียหายทีเ่ กิดขึ้น เชน การ
กอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาทวมใหญ
(๒) ตนทุนทางสังคม เปนตัววัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกรับภาระ เชนคาใชจายในการฟนฟู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (multiple criteria and
indicator) และสามารถใช เ ป น กรอบหรือเครือ่ งมือในการประเมิน ผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ
การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัว แปร (Attributes) อาจ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน

- ๘๒ เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเปนเครือ่ งมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ๘ เกณฑ ดวยกันคือ
เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายทีก่ าํ หนดตามแผน การ
ประเมินความกาวหนามุง ที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดใหหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด
๔ ประการ คือ
(๑) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (out put) ของ
โครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนทีส่ รางได จํานวนแหลงน้าํ ขนาดเล็กเพือ่
การเกษตร สัดสวนปริมาณงานการกอสราง เทียบเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด
(๒) จํานวนกิจกรรมที่แลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย
จึงจําเปนตองมีตัวชีว้ ัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
แลว ทัง้ กิจกรรมหลัก กิจกรรมพืน้ ฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (phase)
(๓) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชีว้ ัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ
ซึง่ ครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณทีอ่ ยูใ นระหวางผูกพัน เงินงวด
และแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูปของ คน-วัน (ManDay) หรือ คน- เดือน (Man-mont)
(๔) ระยะเวลาทีใ่ ชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จโดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมใหบรรลุ
ตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเป น การเปรี ย บเทีย บผลลั พธ ที ่ได กั บ ทรั พ ยากรที ่ใ ชไ ปในการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลวยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการและ
เวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื อ่ ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที เ่ หมาะสมและคุม คา กั บ การลงทุน ซึ ่งจะชว ยให เกิ ด การใช จ ายเป น ไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต
(๒) ผลิ ตภาพตอกํา ลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนทีเ่ หมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย

- ๘๓ (๓) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนที่
ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส
(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชีว้ ัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ ลด
ขัน้ ตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดพลังงาน และคาสาธารณูปการคิด
เปนรอยละของคาใชจายรวม
เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑการพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดย
ดู จ ากผลลั พ ธ จ ากการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนการเปลี ่ย นแปลงของประชากรกลุ ม เป า หมายตามโครงการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง และการ
บรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จมากนอย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดไดจาก
จํานวนประชากร ความถี่ ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(๓) ระดับความพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดสวนของประชากร
เปาหมายทีพ่ ึงพอใจกับการบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนทีพ่ อใจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โครงการ
ระดับความพอใจในมาตรการตามโครงการ
(๔) ความเสีย่ งของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่ง หรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งระยะสั้นระยะยาว
เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน
ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งสิ่งที่มุงหวัง และผลกระทบที่ไมมุงหวัง ซึ่งอาจเปน
ผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรทีไ่ ดรับบริการจากโครงการพัฒนาที่สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ

- ๘๔ (๒) ทั ศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทัง้ เชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค และมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่
(๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัววัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติของ
การใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึน้ การออกมาใชสิทธิเลือกตัง้ มากขึ้น และลดพฤติกรรมการซื้อสิทธิ
ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่
เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการวาสอดคลองกับความตองการหรือ
สามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการแทจริง ตลอดจนจะตองตอบ
คํ าถามด วยว า แนวทางและกลยุ ทธ ที่ ใช ในการดํ าเนิ นงาน สอดคล องกั บการแก ไขป ญหาที่ เป นจริ งได หรื อไม
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ทัง้ ที่ไดรับการแกไขแลวและยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน
ตามความรุนแรงของปญหา
(๒) มาตรการหรือกลยุทธในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกปญหา ซึ่ง
เปนมาตรการทั้งระยะสัน้ และระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการนํามาใชไดตลอดชวง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก
(๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการ
ของผู รั บ บริ การในการแก ไขป ญ หาที ่ป ระสบอยู อาทิ คํารองเรีย น ขอรองทุกข ใหก ารแกไขปญ หาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความ
เสียหายจากการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลอง ในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอ
ความตองการของประชากรเปาหมาย
เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนือ่ งของ
กิจกรรม วาสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได นอกจากนีย้ ังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพืน้ ทีแ่ หงใหม ประกอบดวย
ตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลิตทีไ่ ด ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

- ๘๕ (๒) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามรถของหนวยงาน
ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ระดับการมีสวน
รวมของประชาชนกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่เอื้ออาทรตอการดําเนินโครงการ
(๓) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยัง่ ยืน โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การพึ่งตนเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ทั้ง
การขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิม่ จํานวนประชากรเปาหมาย การขยาย
กําลังการผลิตของโครงการเดิมและขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพืน้ ทีโ่ ครงการ การขยายเครือขาย
กิจกรรมโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ
เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เป น ธรรม ความเสมอภาค ความทั ่ว ถึงในการรับ บริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุม
ยอยในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้าํ แกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพอื่น การ
จัดหาตําแหนงใหกับผูว างงานและผูถ ูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัด
ใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๒) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาค
ระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศหรือไม โดยสามารถพิจารณาเรือ่ งความเทาเทียมในโอกาส
บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี
(๓) ความเปนธรรมระหวางชนรุน เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปนธรรมระหวางรุน ระหวางชนรุน
ปจจุบันและรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรร และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการทีอ่ าจกอใหเกิดผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและผลกระทบดาน
สังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน
เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพือ่ เปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
๑) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิง่ แวดลอม ซึ่งเปนผลจากการ
ดํ า เนิ น โครงการ โดยเป น การวั ด และประเมิ น เปรี ย บเที ย บผลที ่เ กิ ด ขึ ้น จริ ง กั บ การศึ ก ษาผลกระทบด า น
สิ่งแวดลอม ในชวงกอนทําโครงการ เพือ่ ใหผูท ีเ่ กี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจาก
ผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และ
เปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ

- ๘๖ (๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึง่ สรางภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบทีต่ องแบก
รับคาใชจายเปนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสียไป อาทิ พื้นที่ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเขือ่ น
(๓) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนิน
โครงการและส ง ผลกระทบด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน อาทิ การดํ า เนิ น งานที ่ก อ ให เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตทีด่ ี ความเสื่อมของขนบธรรมเนีย ม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชีว้ ัดจะเปน
ประโยชนในการติดตามประเมินผลโครงการในลักษณะทีเ่ ปนพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพือ่ วัดถึง
ความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวชี้วัดรวมของแตละโครงการ
******************************************************************

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
เรื่อง การใชแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลนามาลา
ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗
**************************************************************************
อาศัยอํานาจตามความใน หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ๑๗ (๔) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูบริหารทองถิ่น ไดเสนอ
รางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนามาลาพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลนามาลา สมัยสามัญประจําป ๒๕๕๔ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
และผูบริหารไดพิจารณาอนุมัติใหใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ระหวางป พ.ศ.
๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศใหใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา ระหวางป พ.ศ.
๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓

(นายสมจิต วงษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนามาลา

