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องคการบรหิารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน 

คํานํา 
 

  เนื่องดวยครบรอบการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามปอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงตองทบทวน
ปรับปรุงทุกปเพ่ือใหสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี และเปนแผนพัฒนาเพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป และเปนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกรโดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ

งานนโยบายและแผน  สํานักปลัด 



ภารกิจวัตถุประสงคนโยบายเปาหมายและเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูท่ี
ดีข้ึนของประชาชนในทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  

  

    การจัดทําแผนพัฒนาสามปเพ่ือเปนการเตรียมการสําหรับพัฒนาในอนาคต องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ ไดยึดถือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหลัก ดังนั้นจึงไดดําเนินการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
สามปข้ึนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘  และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาอําเภอ โดยผานข้ันตอนและกระบวนการในการจัดทําแผนงาน โครงการ เชน  
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ โดยรวบรวมขอมูล และรับทราบปญหาตลอดถึงความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยวิธีการ
ประชาคมหมูบาน แลวนํามาวิเคราะหจําแนกปญหา และกําหนดแนวทางแกไขโดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถ
ในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมี
อยูใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือพัฒนาตําบลใหประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแนวทางท่ีกําหนดไวสําเร็จลุลวงบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการกํากับดูแล  ตลอดจนการสนับสนุนในดาน   
ตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอจึงขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
 
 

                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
 
 
 

                                                  

สารบัญ 
   เร่ือง               หนา 

• สวนท่ี ๑   บทนําการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   -  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป       ๓  
   -  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป     ๔  

-  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป      ๕  
-  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป      ๖  

• สวนท่ี ๒   สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
   -  ขอมูลเก่ียวกับประวัติตําบลหนองปลาหมอ     ๗   

-  ขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  สภาพท่ัวไป     ๘  
-  ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางเศรษฐกิจ      ๙  
-  ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม       9 

 -  ขอมูลเก่ียวกับบริการพ้ืนฐาน       ๑0 



 -  ขอมูลเก่ียวกับขอมูลอ่ืน ๆ       ๑1-12  
 -  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพในตําบล       ๑3 
 
สวนท่ี ๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

   -  การวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  โอกาสและขอจํากัด    ๑5   
-  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา      ๑6-21  

• สวนท่ี ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
-  วิสัยทัศนการพัฒนา        ๒2 
-  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ    ๒๒  
-  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 23-24 
-  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   ในเขตจังหวัด         ๒5-27 

• สวนท่ี ๕  บัญชีโครงการพัฒนา     
-  รายละเอียดโครงการพัฒนา       28-98 
-  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา        99-103

 -  รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ              104-109 
-  สรุปบัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ              110-111 

• สวนท่ี  ๖  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล          ๑12-115 
 
 
 
 

• ภาคผนวก 
-  คําสั่ง  ท่ี ๕๓/๒๕๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ 
-  คําสั่ง  ท่ี ๕๔/๒๕๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.หนอง    
   ปลาหมอ 
-  คําสั่ง  ท่ี ๕๕/๒๕๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.หนอง 
   ปลาหมอ   

  -  รายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญประจําป ๒๕๕8  เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป 
                        (ป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 
  -  บันทึกขอความเรื่องขออนุมัติรางแผนพัฒนาสามป  (ป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 
  -  ประกาศเรื่องใชแผนพัฒนาสามป  (ป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 
 
 
 
 
 



/จุดมุงหมาย... 

บทนํา 
************************************************** 

  นับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เปนตนมาบทบาทอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรการปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบ ความเปนอิสระใน
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน และความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ ) 
  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ .๒๕๔๒ ใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรสวนทองถ่ิน               
คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานสวน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน
นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีเก่ียวของ  ทําใหเห็นไดวามีการกําหนดตัว
กฎหมาย และกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจาก
ประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะประกาศใชจึงมีบทบาทอํานาจ
หนาท่ีอยางกวางขวางโดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตยัง
ขยายบทบาทหนาท่ี  ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย     
และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๕.๒ กําหนดใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายไดของรัฐท้ังหมด
ภายในป ๒๕๔๔ และไมนอยกวารอยละ ๓๕ ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีความจําเปนในการ
ใชทรัพยากรรายได  ท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง  และรายไดท่ีรัฐจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมี ความ
โปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุ 
 
 
จุดมุงหมายดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนใช
ทรัพยากร เหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชนมากท่ีสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบัน และอนาคตมีการปฏิบัติตาม
แผนงานในโครงการท่ีกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดผล และประเมินผล
โครงการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการอยางท่ีดีมีความโปรงใส และ
พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังในหนวยงานของรัฐ และประชาคม 

  การวางแผนเปนการพิจารณา และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการ



/เนือ่งจากการ... 

วางแผนจึงจําเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีพิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค ความรู และการคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ 

  การวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ    
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ีปรารถนา 

  การวางแผนเปนการมองไปเพ่ิมทฤษฎีการวางแผนขางหนา อาจเปนชวงระยะเวลาสั้น  ระยะเวลา
ปานกลาง  หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ 
ในชวงเวลาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบายเปาหมาย และเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น      
จะเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาคมทองถ่ินในอนาคต การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด  
จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคต  และแปลงมาสูการปฏิบัติ  ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไว ๒ ประเภทคือ 

๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (เปนแผนพัฒนาระยะ ๕ ป) ซ่ึงหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ 

  ๒. แผนพัฒนาสามป (เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนท่ีตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป) 
หมายความถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน สําหรับปงบประมาณแตละปซ่ึง
มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ  มีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 

เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะสั้น  และระยะยาวเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครอง          
การบริหาร  การบริหารสวนบุคคล  การเงินและการคลัง  และการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินตามแผนความเปน
อิสระนั้น ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐวิสาหกิจ” แตเปนการมอบอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการ
สาธารณะบางสวนให  และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย 

 ผูท่ีเก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองตระหนักวา แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ระดับชาติ  สําหรับการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  และแผนพัฒนาอําเภอ ในระดับอําเภอนั้น  ท้ังองคการปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาคม  จะมีสวนเก่ียวของอยูดวย 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามป ๒๕๕9-๒๕61 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปลาหมอ  เปนแผนพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาอยาง



/๔ เปนเอกสาร... 

รอบครอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิง
สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด ซ่ึงมีลักษณะสรุปได  
ดังนี้ 
  แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้นมีสภาพความพรอม ๒ ประการ คือ 
  ๑.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ    
/กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป มีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป 
  แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี ้

๑. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
 
๔.  เปน เอกสาร ท่ีจะแสดงความเชื่ อมโยงระหว างแผนยุทธศาสตรการพัฒนา               

กับงบประมาณรายจายประจําป 
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  มีดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล 
๑.๒.๒ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๓ เพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการ/งาน/กิจกรรม ระหวางสวนราชการและองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
๑.๒.๔ เพ่ือประโยชนในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดอยางถูกตอง 
๑.๒.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหผูเก่ียวของทราบ 
๓. จัดประชุมชี้แจง 
๔. มอบหมายความรับผิดชอบ 

ข้ันตอนท่ี ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 



/ข้ันตอนท่ี ๓... 

     ๑. คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน 
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
        ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดการประชุมรวมระหวาง  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ 
/กิจกรรม 
        ๓. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 

      ๔. พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
นําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือบรรจุลง
ในแผนพัฒนาสามป งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

 ข้ันตอนท่ี ๓  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล 
๒. การวิเคราะหขอมูล 
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 

ข้ันตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
     ๑. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาแลวคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา

มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
       ๒. พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการตามแนวทางท่ี

คัดเลือก 
ข้ันตอนท่ี ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
คัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนามาจัดทําโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต  ผลลัพธ 
งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

ข้ันตอนท่ี ๖  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมี

เคาโครงประกอบดวย ๖ สวน ดังนี้ 
   สวนท่ี  ๑  บทนํา 
   สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล 
   สวนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 



/๒.ผูบริหาร... 

   สวนท่ี  ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป    
   สวนท่ี  ๕  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   สวนท่ี  ๖  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางไปปรับปรุงแลวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา  
ข้ันตอนท่ี ๗  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานความเห็นชอบการพิจารณาให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนออนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับอําเภอ 

๒. ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
   ๓. เม่ือสภาทองถ่ินพิจาณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวสภาทองถ่ินจะสงใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  และแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   ๑.๔.๑ ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลและใกลเคียงไดรับบริการข้ัน

พ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
   ๑.๔.๒ สามารถลดความซํ้าซอนของโครงการ/งาน/กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๔.๓ เปนเครื่องมือใหผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของสามารถติดตามโครงการ/งาน/กิจกรรมได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

๑.๔.๔ ทําใหการจัดทํางบประมาณรายจายเปนไปอยางถูกตอง 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
********************************************** 

 

๑. ประวัติตําบลหนองปลาหมอ 
ดวยกระทรวงมหาดไทย   ไดประกาศจัดตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ   

เม่ือวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๔๒  โดยเม่ือพน  ๖๐  วันแลว  ใหจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  
และองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
หมอ  เปนครั้งแรก  ในวันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๓  ซ่ึงมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ   
จํานวน  ๑๖  คน  โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอเลือกกันเอง  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคนแรกท่ีมาจากสมาชิกเลือกกันเอง  ก็คือ นายอเนก    ศุภกรรม    โดยสํานักงานอยูในท่ีวาการอําเภอโนน
ศิลา  ตอมาเม่ือ  ป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดยายจากท่ีวาการอําเภอ   โนนศิลามาอยูท่ีอาคารชั่วคราวของโรงเรียนบาน
หนองปลาหมอศรีสงา  และไดดําเนินการซ้ือท่ีดินจาก  นายดิษฐ    สินกุล  จํานวน   ๘  ไร   ๑๒๓   ตารางวา     
เม่ือวันท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๖  งบประมาณจํานวน   ๓๒๐,๐๐๐.-บาท  และไดจายขาดเงินสะสมสรางอาคาร
สํานักงานงบประมาณท้ังสิ้น เปนเงิน  ๑,๙๔๖,๔๙๙.-บาท โดยสรางเสร็จสมบูรณ  ในวันท่ี  ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖  
และไดยายเขามาอยูอาคารสํานักงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗  
กระทรวงมหาดไทยไดยุบรวมสภาตําบลโนนศิลา โดยมีหมูบานจํานวน ๕ หมูบาน ตําบลโนนศิลา องคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาหมอ จึงไดจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ เพ่ิมอีก ๕  
หมูบาน โดยมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมอีก ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๓ หมูบาน และมีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาหมอ ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี ้

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ. …- ถึง พ.ศ… หมายเหตุ 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

 
นายอเนก  ศุภกรรม 
นางรัตนา  คําพรม 
นายสมนึก  ไชยศึก 
นายจรัส  ผวิขม 
 

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

 
สภาเลือกตั้ง 
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 

ส่วนที่  ๒ 
 



/๒. สภาพท่ัวไป...      
๒. สภาพท่ัวไป      
 

 ๒.๑    ท่ีตั้ง   ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี  ตําบลหนองปลาหมอ        
อําเภอโนนศิลา  จั งหวัดขอนแกน  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอโนนศิลา  ไปทางทิศตะวันตก                  
ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และมีอาณาเขต  ดังนี้    

      ทิศเหนือ           ติดตอกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปอยใหญ  อําเภอโนนศิลา  
        ทิศใต                ติดตอกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงนางเบา  อําเภอพล 

 ทิศตะวันตก   ติดตอกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแทน  อําเภอชนบท 
           ทิศตะวันออก    ติดตอกับพ้ืนท่ีเทศบาลอําเภอโนนศิลา อําเภอโนนศิลา 
 

๒.๒    เนื้อท่ี   องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๕๘.๒๒  ตารางกิโลเมตร         
หรือประมาณ  ๒๐,๑๓๐  ไร 
 

 ๒.๓   ลักษณะภูมิประเทศ    องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  มีสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง
สลับกับท่ีลุมเปนบางแหง  ไมมีแมน้ําสายใดไหลผาน  ไมมีภูเขาในพ้ืนท่ี   
 ๒.๔  ประชากร  มีประชากรท้ังส้ิน   5,838  คน  แยกเปนชาย ๒,953   คน  หญิง  ๒,885  คน          
และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  ๑,864  ครัวเรือน 
 

ตารางแสดงจํานวนราษฎรและจํานวนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ พ.ศ. ๒๕๕8 
(ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอโนนศิลา ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8) 

 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน 

จํานวนราษฎร 

ตําบลหนองปลาหมอ ชาย หญิง รวม 

๑ บานหนองกุง  162 274 292 566 

๒ บานศรีสงา  86 152 152 304 

๓ บานหนองกุง  160 319 308 627 

๔ บานหวยเสียว 127 265 228 493 

๕ บานผักหวาน 220 359 363 722 

๖ บานหนองปลาหมอ 213 318 314 632 

๗ บานหนองปลาหมอ 164 267 273 540 

๘ บานผักหวาน 172 280 301 581 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน 

จํานวนราษฎร 

 ตําบลโนนศิลา ชาย หญิง รวม 



๒ บานเหลาโนนคูณ 122 147 102 249 

๔ บานขอนสัก 39 49 36 85 

๕ บานตอประดู 24 36 35 71 

๖ บานระหอกโพธิ์ 144 209 200 409 

๗ บานหลุบคา 122 278 281 559 

รวม 551 2,953 2,885 5,838 
 

๓. สภาพทางเศรษฐกิจ 
          ๓.๑ การประกอบอาชีพของประชาชน  โดยสวนใหญ ประกอบอาชีพทําไร ปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง 
ปลูกขาว   เลี้ยงสัตว  และคาขาย   ดังนั้น รายไดสวนใหญจึงข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก  

๓.๒ หนวยธุรกิจตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล   สวนมากจะเปนหนวยธุรกิจพ้ืนฐานขนาดยอม 
ซ่ึงเปนรานคาขายปลีก และรานซอมเครื่องยานยนต ดังนี้ 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน 
๑ ปมน้ํามนัและกาซ ๓ 
๒ โรงสีขาว ๒๕ 
๓ รานคา , รานอาหาร ๓๙ 
๔ รานซอมยานยนต ๕ 
๕ รานตัดเย็บเสื้อผา ๑ 
๖ บานเชา ๕ 
๗ โรงงาน ๔ 

 

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

ลําดับที่ ชื่อ โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน (คน) 

รวม ครู 
อ.๑ อ.๒  ป.๑ 

ป.
๒ 

ป.
๓ 

ป.
๔ 

ป.
๕ 

ป.
๖ 

ม.
๑ 

ม.
๒ 

ม.
๓ 

ม.
๔ 

ม.
๕ 

ม.
๖ 

๑ โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา 10 13 11 10 8 7 12 12 - - - - - - ๑06 ๑0 
๒ โรงเรียนบานผักหวาน 10 12 11 11 12 9 10 12 - - - - - - 87 11 

๓ โรงเรียนหนองกุงหวยเสียววิทยา 21 18 21 20 16 20 11 18 11 21 18 - - - 195 18 

๔ โรงเรียนบานหลุบคา 18 21 8 7 14 9 9 8 - - - - - - 94 7 
๕ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา - - - - - - - - 13 12 25 25 14 22 111 13 
                  

 
๔.๒ สถาบันหรือองคกรศาสนาทางศาสนา มีวัด และสํานักสงฆ รวม  ๙  แหง  ไดแก 

(๑) วัดอัมพวัน  ตั้งอยูหมูท่ี ๑ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๒) วัดศิริธรรมมงคล  ตั้งอยูหมูท่ี ๔ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๓) วัดอรัญญวาส  ตั้งอยูหมูท่ี ๕ (ตําบลหนองปลาหมอ)  
(๔) วัดบุตรสิม  ตั้งอยูหมูท่ี ๕ (ตําบลหนองปลาหมอ) 



(๕) วัดปาดอนเจาปูตา  ตั้งอยูหมูท่ี ๖ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๖) วัดสระบัวรอง  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๗) วัดระหอกโพธิ์  ตั้งอยูหมูท่ี ๖ (ตําบลโนนศิลา) 
(๘) วัดปาสามัคคีธรรมาราม  ตั้งอยูหมูท่ี ๖ (ตําบลโนนศิลา) 
(๙) วัดศรีสงาวราราม  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ (ตําบลโนนศิลา) 

๔.๓   ดานการสาธารณสุข  มีสถานีอนามัย ๒ แหง ดังนี้ 
 ๑. สถานอีนามัยตําบลหนองปลาหมอ ตั้งอยูหมูท่ี  ๗  มีเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ๔  คน 
 ๒. สถานีอนามัยตําบลโนนศิลา   ตั้งอยูหมูท่ี  ๔  มีเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ๔  คน 
๕. บริการพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

๕.๑  การคมนาคม  การคมนาคมติดตอระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  ไปยังหมูบานใน         
ตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอขางเคียง  และจังหวัด  มีเสนทางท่ีใชสัญจรไปมา  ดังนี้ 

-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ) 
-  ทางหลวงแผนดินระหวางหนาท่ีวาการอําเภอและจังหวัด 
-  ถนนผานหนาท่ีวาการอําเภอ-หนองปลาหมอ  (ถนน รพช.) 
-  ถนนคอนกรีตเชื่อมภายในหมูบาน  
-  ถนนลูกรังเชื่อมภายในหมูบาน และพ้ืนท่ีการเกษตร 

       ๕.๒   บริการไฟฟา 
                จํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึง    ๑๓  หมูบาน 
                  จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา               ๑,864  ครัวเรือน 
       ๕.๓  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 มีสถานีตํารวจ        ๑     แหง 
           ๕.๔   แหลงน้ําธรรมชาติ 
 ลําน้ํา,ลําหวย        ๒      แหง 
 บึง, หนอง  และอ่ืน ๆ       ๑๑      แหง  
 
 
๖.  ขอมูลอ่ืนๆ 
 ๖.๑  มวลชนจัดตั้ง อปพร.  จํานวน    ๒๗     คน 
     อสม.    จํานวน    ๘๘     คน 
     ตํารวจชุมชน จํานวน    ๓๐     คน 
     ทีมกูภัย  จํานวน    ๑๐     คน 
๗.   ศักยภาพในตําบล 
 ๗.๑   ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

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



๔. นางวันวิสาข  ศรีกระภา ตําแหนง  เลขานุการคณะผูบริหาร 
 

(๒) สวนสํานักงาน  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ๑๐  คน 
  ๑. นางบุญสม   ศรีทาแก  ตําแหนง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอปลาหมอ 
  ๒. จ.อ.สภุัช  สรีาบัว  ตําแหนง     รองปลัด อบต.หนองปลาหมอ   

๓. นางปทมา   แสงบัวทาว ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัด 
๔. นางสาวนิภาพรรณ  นันตื้อ ตําแหนง    นักพัฒนาชุมชน 
๕. นางสาวกนกศรี  สนิทนิตย ตําแหนง    บุคลากร 
๖. นายสุรชัย  สิทธิบุน  ตําแหนง    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
7.นางสาวพนิดา  รูปสูง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
8. นางอุบล  บุระภักดิ์  ตําแหนง    ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

  9. นายสงกรานต  ไชยพิมูล ตําแหนง    พนักงานขับรถ 
  10. นางอรวรรณ  คํามณีจนัทร ตําแหนง    จางเหมาบริการท่ัวไป 
  11.นายทรงยศ  คงกระพันธุ ตําแหนง  จางเหมาบริการท่ัวไป 

ตําแหนงในสวนการคลัง  ๖  คน 
๑. นางรุงรัตนา  อดทน  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง 
๒. วาท่ีรอยตรีคมสัน คุณชื่น ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๓. นางสาวธัญกมล  บุญทัน ตําแหนง   เจาหนาท่ีพัสดุ 

  4. นางสาวสุชัญญา  สิทธิบุน ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ 
       5. นางรัตนา   ระวา    ตําแหนง  ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  6. นางสาวมะลิวรรณ  พันธุทอง ตําแหนง  จางเหมาบริการท่ัวไป 
 
 

 
ตําแหนงในสวนโยธา ๓ คน 

       ๑. นายณรงคฤทธิ์  รักษวจิิตร ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง 
   

ตําแหนงในสวนการศึกษา ๑ คน 
       ๑. นายสมบัติ  โชคชัย     ตําแหนง    หัวหนาสวนการศึกษาฯ 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ปริญญาโท จํานวน 6 คน 
  ปริญญาตรี จํานวน ๙   คน 
  ปวส. จํานวน ๑     คน 
  ปวช. จํานวน ๒ คน 
  ม.๖ หรือเทียบเทา จํานวน ๑     คน  
  สวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 



นางศิรินนัท  การมงคล   ปวส. ประธานสภาฯ 
นางสุนิตย  สวางตา   ม.ตน รองประธานสภาฯ 

นางบุญสม  ศรีทาแก ปริญญาโท เลขานุการสภาฯ 

๑ นายเจน  พลเสนาะ   ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 

๒ นายจักรกฤษ  ระดารงค  ปวส. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 

๓ นางบุญเลิศ  ระเวรี  ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๔ นายสมจติร  เถาทิพย   ม.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๕ นางเทวา  ยุรอด ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 

๖ นางนิตยา  สุภา   ปวช. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 
๗ นายเสวต  บางปา  ป.๖ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 

๘ นายอังคาร  เถาหมอ  ประถมศึกษา สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
๙ นางศิรินนัท  การมงคล   ปวส. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 

๑๐ นางสุนิตย  สวางตา   ม.ตน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
๑๑ นายบุญถ่ิน  จนิดาจิตร ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
๑๒ นายบันทม  วิเศษช ู   ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 

๑๓ นางสาวกัลยา  เถาพันธ ปวช. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

๑๔ - - - 

๑๕ นายปรีชา  หลาอยู ปวช. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 
๑๖ นายสมนึก  สวางตา ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 

๑๗ นายประวิทย  ทพิเนตร ป.๖ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๑๘ นายประจบ  โยธาทลู ป.๖ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
๑๙ นายเกรียงไกร  สีพ ี ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
๒๐ นายสมบัติ  ชาวโพธิ ์ ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
๒๑ นายเดน  ประวนัเน ม.ตน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 

๒๒ นางบาลั่น  บวนนอก ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
๒๓ นายบุญมี  สีตะ ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
๒๔ นางแสง  ศรีรูป ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
๒๕ นายบัวลอย  เถาพันธ ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
๒๖ นายสมบัติ  วนัลา ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

  

 
(๔) รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ 1 ต.ค. 57 – ๓0 มิ.ย. ๕8 จํานวน   ๑
6,541,331.73 บาท 

                         -  รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง     จํานวน    925,154.94   บาท 
                               -   รายไดท่ีสวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให         จํานวน 9,433,985.79 บาท 



                                -  เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล        จํานวน  ๖,182,191.๐๐   บาท 
    

๗.๒   ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
(๑) การรวมกลุมของประชาชนท่ีรวมกันประกอบอาชีพประกอบดวยกลุมตาง ๆ ดังนี้ 

๑. กลุมทอผาไหม  หมูท่ี  ๑ , ๕  ตําบลหนองปลาหมอ 
๒. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  หมูท่ี  ๒ , ๔ , ๕ , ๖ และ ๗  ตําบลหนองปลาหมอ 
๓. กลุมเลี้ยงโคพันธุเนื้อ  หมูท่ี  ๓,๖  ตําบลหนองปลาหมอ 
๔. กลุมโรงสีชุมชน  หมูท่ี  ๕  ตําบลหนองปลาหมอ 
๕. กลุมศูนยสาธิตการตลาด  หมูท่ี  ๑ , ๓ และ ๕  ตําบลหนองปลาหมอ 
๖. กลุมสตรี  หมู ท่ี  ๑ - ๘ ตําบลหนองปลาหมอ และ หมู ท่ี ๖ , ๗ ตําบลโนนศิลา        

(นอกเขตเทศบาลโนนศิลา)  
๗. กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม  หมูท่ี ๕  บานผักหวาน  ตําบลหนองปลาหมอ 
 
 
 
 

(๒) จุดเดนของพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล                                      
 ๑. ตําบลหนองปลาหมอเปนชุมชนขนาดกลาง มีหมูบาน ๑๓ หมูบาน ประชากร  ๕,๘38  คน
ครัวเรือนท้ังหมด  ๑,864  ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ประชากรในตําบลมีความ
ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  
 ๒. มีการรวมตัวกันเปนกลุมอาชีพเพ่ือพ่ึงพาตนเอง และชวยเหลือเก้ือกูลกันตามกระบวนการ 
ของชุมชนแบบมีสวนรวม  
 ๓. วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีอยูสวนใหญในตําบลไดแก ออย มันสําปะหลัง ขาว  โคเนื้อ และ
ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผา 
   
 

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

 
 
 
 



 
 
 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
************************************** 

การวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  โอกาสและขอจํากัด  (SWOT  Analysis)   
๑.  จุดเดน 
 ๑.๑  ความไดเปรียบดานชุมชน  ชุมชนหนองปลาหมอมีท่ีตั้งอยูใกลตัวอําเภอ ซ่ึงตําบลหนองปลา
หมอ หางจากตัวอําเภอประมาณ  ๘  กิโลเมตร สามารถเดินทางไปติดตอกับสวนราชการในอําเภอไดสะดวก
รวดเร็ว ชุมชนมีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีการรวมกลุมอาชีพเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี ใหความรวมมือตอทาง
ราชการเปนอยางดี  
 ๑.๒  เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากเปนท่ีราบลุม มีแหลงน้ํา  มีลําหวยไหลผาน
หมูบาน จึงเปนสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการเกษตร ประชากรสวนใหญปลูกออย มันสําปะหลัง ขาว และเลี้ยง
โคกระบือ  เปด  ไก ฯลฯ 
 ๑.๓ ดานการศึกษา ตําบลหนองปลาหมอมีโรงเรียนเพียงพอตอการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี 
เหมาะท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาใหสูงข้ึนได เพราะมีสถานศึกษาพรอมอยูแลว  อีกท้ังมี
อินเตอรเน็ตตําบลซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีโอกาสไดศึกษาหาขอมูลรับรูขาวสารไดมากข้ึน 
 ๒.  จุดดอย 
 ๒.๑  สภาพสังคม  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน  เนื่องจากประชาชนบางสวนยังไมกลาคิด
กลาแสดงออก  ยังคงยึดติดกับการเปนผูตาม  และตองเชื่อฟงผูนําอยู ทําใหการมีสวนรวมของประชาชน
นอย  
 ๒.๒  เสนทางคมนาคม   ตําบลหนองปลาหมอมีถนนสําหรับคมนาคมหลายสาย แตสวนมากเปน
ถนนดิน และถนนหินคลุก ซ่ึงเปนหลุมเปนบอ พ้ืนถนนไมแนน เวลาหนาฝนจะทําการมีน้ําขัง  การสัญจรไป
มาจะไมสะดวกเทาท่ีควร อีกท้ังงบประมาณในการซอมแซมมีไมเพียงพอจึงยังเปนปญหามาตลอด 
 ๒.๓ ประชาชนยังขาดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ทําใหประชาชนยังใหความสนใจ
อินเตอรเน็ตตําบลนอย 
๓.   โอกาส 
 ๓.๑  สภาพพ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม  จึงเหมาะแกการ
พัฒนาและสงเสริมทางดานการเกษตร  เชน  การเกษตรผสมผสาน   การใชปุยชีวภาพ  ซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะ
ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาลอยางยิ่ง  
 ๓.๒  นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  ๔  เปนตนมา
ท่ีรัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค  กระจายอํานาจจากสวนกลางสู
ทองถ่ิน  รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันมองเห็นความสําคัญของประชาชนในฐานราก  จึงมีการ
กระจายรายไดสูรากหญา  ดังจะเห็นไดจากการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ   และการอุดหนุน
งบประมาณตางๆ  จํานวนมากสูทองถ่ิน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ตาง ๆ 
 ๓.๓ เยาวชนสวนใหญใหความสําคัญกับการเลนกีฬา จึงเหมาะท่ีจะสงเสริมใหเยาวชนหันมาเลน
กีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน ทําใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 

ส่วนที ่ ๓ 
 



๔.  ขอจํากัดหรืออุปสรรค  
 ๔.๑  ความไมตอเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล  ขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐปจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหมท้ังกระบวนการ  หากเสนอแผนงานโครงการเปนไปตามท่ี
นโยบายรัฐบาลกําหนด  ถึงแมจะเปนความตองการของชุมชนท่ีแทจริงก็ตาม ก็จะไมไดรับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ  ประกอบกับงบประมาณของ อบต. เองมีจํากัด  แตโครงการท่ีจําเปนตองทํามีมาก 
ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชาโดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
  ๔.๒ ประชาชนยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการบริการจัดการ และการเมืองนอย ทําให
การประสานงานในเรื่องตาง ๆ ระหวางประชาชนและองคกรภาครัฐไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 
 ๔.๓ ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ทําใหประชาชนไมคอยสนใจในเรื่อง
อินเตอรเน็ต จึงขาดโอกาสการเรียนรูขาวสารผานทางอินเตอรเน็ตตําบลท่ีทางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจัดใหมี 
จุดเดนของพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล                                       
 ๑.มีการรวมตัวกันเปนกลุมอาชีพเพ่ือพ่ึงพาตนเอง และชวยเหลือเก้ือกูลกันตาม
กระบวนการ ของชุมชนแบบมีสวนรวม  
 ๒.วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีอยูสวนใหญในตําบลไดแก มันสําปะหลัง ขาว ออย และ
โคเนื้อ 
 ๓.ตําบลหนองปลาหมอมีความพรอมในดานการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาการ
เกษตรแบบผสมผสานท่ียั่งยืน เพ่ือเปนแบบอยางตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
********************************************* 

  วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
 

“ชุมชนนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  เสริมสรางผลิตภัณฑ  พรอมนําชุมชน  สูการบริหารการจัดการ” 
 

  พันธกิจ MISSION 
 

(๑) โครงสรางพัฒนาอาชีพและรายได โดยการสงเสริมกลุมอาชีพ และหาตลาดมารองรับผลผลิต
ใหแกเกษตรกร 
(๒) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเข็มแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
จําเปน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ   
(๓) การสรางศักยภาพในการผลิตสินคาดานการเกษตร โดยฝกอบรมใหความรูแกเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการเกษตรสรางทํานบก้ันน้ําเพ่ือการเกษตร 
(๔) การพัฒนาทุนมนุษย โดยการสนับสนุนบุคลากรในมีการศึกษาเพ่ิมใหจัดอบรม รักษาฟนฟู  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามใหรุงเรืองสืบไป เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการ
สาธารณูปโภค และอุปโภค 
(๕) การจัดระบบบริหารจัดการ โดยมีภาครัฐ และมีประชาชน เขามามีสวนรวมจากทุกสวน
รวมกัน 
 

  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. ประชาชนมีความรูมีศักยภาพ  สามารถพ่ึงตนเองได 
๒. ประชาชนไดรับการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีความสะดวก สบายและสงบ ปลอดภัย 
๓. มีความรูความเขาใจท่ีจะพัฒนา ผลิตภัณฑเพ่ือออกสูตลาด ไดอยางมีคุณภาพและราคาสูง 
๔. นําความรูท่ีไดมาเพ่ือชวยเหลือสังคมใหดียิ่งข้ึน  อนุรักษและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 

 ๕. การจัดระบบบริหารจัดการ  จากภาครัฐ  เอกชนท่ีดีมีการบูรณาการรวมกัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย  ๔  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

   ๑. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบต.หนองปลาหมอใหเปนชุมชนท่ีนาอยู และยั่งยืน 
   ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 
   ๔. ยุทธศาสตรการจัดระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
 



    กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ แนวทางการพัฒนา 

๑.ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ๑. การพัฒนาอาชีพ  และรายไดสรางความเขมแข็งในชุมชน  เขาถึงบริการของสังคม
ปรับระบบการบริหารจัดการใหเอ้ืออํานวยการแกปญหาความยากจน 
๒. จัดหาตลาด  จัดตั้งศูนยแปรรูป ผลผลิตทางดานการเกษตร 
๓. ประชาชนมีงานทําตลอดป  ไมมีการอพยพแรงงานไปสูสังคมเมือง 
๔. ประชาชนทุกหมูบานมีพันธุพืชและพันธุสัตว 
๕. ประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานการเกษตร 
๖. ประชาชนสามารถซื้อหาของจากตลาดไดใกลบาน 
๗. มีแหลงจัดทุนหมุนเวียนเพ่ือการเกษตรและกลุมอาชีพตาง ๆ 
๘. สงเสริมศักยภาพ  และขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทาง  การเกษตรอินทรีย 
๙. สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน  และกลุมอาชีพ 
๑๐. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หนองปลา
หมอใหเปนชุมชนท่ีนาอยูและย่ังยืน  
 

๑. กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานทางเขา  และทอระบายนํ้า 
๒. การขยายเขตไฟฟาในหมูบาน ขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตร  ขยายไฟฟาสาธารณะ
และปรับปรุงซอมแซม 
๓. กอสรางและขยายเขตประปา 
๔. การบริการสาธารณะท่ีพึงไดรับ 
๕. ขุดลอกแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และท่ีสรางข้ึนเอง 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย ๑. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๒. การพัฒนาสงเสรมิดานการศึกษา 
๓. การพัฒนาสงเสรมิสุขภาพและอนามัย 
๔. การพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดิการของชุมชน 
๕. การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
๖. พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน 
๗. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและใหองคกรมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
๘. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๙. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
๑๐. การถายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 
๑๑.สงเสริมการมสีุขภาพอนามัยท่ีดีของมารดาและบุตร 
๑๒. สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุข 

๔ ยุทธศาสตรการจัดระบบการบริหารจัดการ ๑. สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และสิ่งแวดลอม 
๒. การจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
๓. การบริหารจดัการ  และรณรงค  การกําจัดขยะมูลฝอย 
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
๕. สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ลดปญหา 
ความรุนแรงของครอบครัว  อุบัติเหต ุอุบัติภัย  อาชญากรรม 
และการบรรเทาสาธารณภัย 
๖. สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ      
พัฒนาจังหวัด 
๗. สงเสริมดานการจัดการบริหารการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 
และคุมคา 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
ประจําป  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  (ฉบับทบทวน) 

 
วิสัยทัศน  “ขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางการเรียนรู  และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
๓. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
๔. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ          

การทองเท่ียว 



๕. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยให มีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน 

๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน  มีความสมดุล  อยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย  ๔  ยุทธศาสตร  ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๑๘  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน แนวทางการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม ๑. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังใน
และนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย  ใหเรียนรูตลอดชีวิต 
๒. สรางเสริมคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและ
เยาวชน 
๓.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการดานสาธารสุข  การปองกันและ
ควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ  
ใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 
๔. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพร 
๕.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก  เยาวชน 
และประชาชนทุกระดับ 

๒.  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ๑.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง  และระบบการใหบริการ
ขนสงมวลชน 
๒.  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
๓.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ใหเมืองและ
ชุมชนปลอดภัย  โดยใหชุมชนมีสวนรวม 
๔.  สงเสริม  และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 

๓.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ
แขงขัน 

๑.  พัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคา
การเกษตรอยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ  และ
การตลาด 
๒.  สงเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ 
๓.  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
๔.  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

๑. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 
๒. อนุรักษ ฟนฟูพ้ืนท่ีปา และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
๓. พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า และการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
๔. การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่ 5 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



 



สวนท่ี  ๖  
 
 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
********************************************** 

  การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ.๒๕๕9–๒๕61  และการนําแผนพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติ เปนหนาท่ีของผูบริหารทองถ่ินตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถ่ินตอบสนองตอปญหา 
ความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน  
แบบบรูณาการและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน  ๔  แนวทางดังนี ้
  ๑. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
ในแผนพัฒนาตําบลสามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
เพ่ือปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ 
  ๒. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอ่ืนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคกร
เอกชนเปนผูดําเนินงาน ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมี
หนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะดําเนินงานมากกวา 
  ๓. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคกรเอกชนอ่ืนใน
การดําเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะตองเก่ียวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบ
หุนสวนสหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ 
  4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หรือองคกรเอกชนอ่ืนเปนผู
จัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาตําบลสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานหนองปลามอโดย
ผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและ
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตามลําดับ 
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการ
กํากับดูแลของปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารดังนี้ 
  (๑)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  (๒)  กองคลัง 
  (๓)  กองชาง 
  (๔)  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
การติดตามประเมินผล 
  การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ขอ ๓๘ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (๑)  ประธานสภาทองถ่ิน          ประธานคณะกรรมการ 



  (๒)  ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน      กรรมการ 
       (คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน ) 
  (๓)  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน      กรรมการ 
       (คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน ) 
  (๔)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสภา     กรรมการ 
       ทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
  (๕)  ผูแทนฝายบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง     กรรมการ 
       จํานวน  ๒  คน 
  (๖)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก       กรรมการ 
       กันเอง จํานวน ๒ คน 
  ***ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ*** 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (๑)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ         
สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ท้ังนี้  ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
วิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๑. การติดตามและประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป  องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลกอนดําเนินการโครงการวาคุมคากับการลงทุน
หรือไม  ท้ังในขณะดําเนินการตามโครงการเพ่ือปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  และหลังสิ้นสุดโครงการเปน
ประจําทุกป  เพ่ือประเมินวาโครงการประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไวหรือไม ไดผลผลิตตาม
วัตถุประสงคและคุมคาของผลการดําเนินงานเพ่ือตัดสินวาควรจะขยาย  ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือ
ดําเนินการตอเนื่องในปตอไป 
  ๒. การจัดทําระบบฐานขอมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตรในแตละดาน  เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในแตละปใหเหมาะสม  สอดคลองกับความเปนจริง โดยแยก
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง  ๔  ดาน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ดานการแกไขปญหาความยากจน 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ดานการพัฒนา  อบต.หนองปลาหมอใหเปนชุมชนท่ีนาอยูและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ดานการพัฒนาทุนมนุษย 
   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานการจัดระบบการบริหารจัดการ 

๓. การติดตามและประเมินผล  กําหนดใหมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในแตละเรื่องโดยใหมี
การวัดผลเพ่ือวัดคุณคาของโครงการและผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใน  ๓  ระดับ  คือ 

ผลงาน   ไดแก  สิ่ง ท่ีเ กิดข้ึนจากการดําเนินงานในการแกไขปญหาความ     
ตองการ   ตามเปาหมายของงาน/โครงการ 



ผลลัพธ   ไดแก  ผลท่ีตามมา  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีแสดงถึงการบรรลุความสําเร็จของ
งานท่ีเกิดข้ึน 

ผลกระทบไดแก  การประเมินผลท่ีไดจากผลของโครงการท้ังท่ีคาดหวังและไมได
คาดหวัง  ซ่ึงเปนผลทางบวกและลบ  เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจ
เก่ียวกับโครงการ  เชน  ยกเลิก หรือ  ดําเนินการตอไป 

๔. ใหมีองคกรและหนวยงานรับผิดชอบในการกํากับ  ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

 องคกรใหคําแนะนํา ปรึกษา และติดตามประเมินผล 
  - คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  
แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมิลผลการดําเนินงาน  แยกตามสาขาการพัฒนาแตละดาน 
 องคกรท่ีมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
  - สนับสนุนใหองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล  ไดแก  ภาครัฐ  
เอกชน  สถาบันการศึกษา  ผูนําชุมชนและประชาชน  โดยติดตามประเมินผลในภาพรวม 

- การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ไดนํากรอบแนวคิดตามท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ๓  ป  ไปสูการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

- สภาพการพัฒนาเปนไปตามความตองการท่ีใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบหรือไม 
  - ประชาชนไดรับประโยชนคุมคาหรือไม 
  - ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ  ดานหรือไม 
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล     
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตและแผนงาน / โครงการ  ในขณะท่ีการประเมินผลเปนการตรวจสอบผลท่ี
เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว และกําหนดหวงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพรวมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  แลวรายงานผลการประเมินผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

สรุประยะเวลาในการติดตามประเมินผล  และวิธีการติดตามประเมินผล 
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองกําหนด

หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาในแตละ
ยุทธศาสตร ดังนี้  
                    1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
เปนแบบติดตามตนเอง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําตําบล
หนองปลาหมอ ภายใตแผนพัฒนา ๓ ป โดยจะทําการติดตามและประเมินผล พรอมรายงานใหองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ทราบ 4  เดือน  ตอ 1  ครั้ง                  ตามปงบประมาณ คือ  

ครั้งท่ี ๑ เดือนตุลาคม 2557– มกราคม 2558 
ครั้งท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม  2558 
ครั้งท่ี 3 เดือนมิถุนายน – กันยายน  2558  



 

                 แลวรายงานผลการประเมินผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามปตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

 
 

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



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการ
ก่อสร้างทํานบ
กั�นนํ�าฝายถนน
นํ�าล้นผ่าน
(คลองอิสาน
เขียว) บ.ศรีสง่า 
หมู่ที� 2 (ลําดับที� 

เพื�อให้ราษฎร
มีนํ�าเพื�อ
การเกษตรที�
เพียงพอ

( คลองอีสาน
เขียว)ขนาด  
ความกว้างสัน
ฝาย  4 เมตร 
 ยาว  19  
เมตร  สันฝาย
สูง  2  เมตร  

  

350 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    จํานวน
ครัวเรือน
เกษตรกรมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

ราษฎรมีนํ�าไว้
ใช้เพื�อ
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

2 ก่อสร้างร่อง
ระบายนํ�า     
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองกุง  หมู่
ที� 1

เพื�อให้นํ�า
ระบายได้
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

ภายในหมู่บ้าน
  บ้าน
หนองกุง  หมู่
ที� 1

         -    100 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

พธ์ที�คาดว่าจะไ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี�วัด (KPI)

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
3 ซ่อมแซมร่อง

ระบายนํ�าภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองกุง  หมู่ที� 3

เพื�อให้นํ�า
ระบายได้
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

ซ่อมแซมและ
ขุดลอกร่อง
ระบายนํ�า
ภายในหมู่บ้าน
  บ้าน
หนองกุงหมู่ที�
 3

         -           -    100 , 00

0  งบ 
อบต.

ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

พธ์ที�คาดว่าจะไ



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างร่อง
ระบายนํ�า       
บ้านหนองปลา
หมอ  หมู่ที� 6  
(ลําดับที�  1)

เพื�อให้นํ�า
ระบายได้
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

จากบ้านสมัย 
 นามเกลี�ยง-
บ้านนางเพียร 
 บุทัน ตาม
สภาพพื�นที�

500 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

5 ก่อสร้างร่อง
ระบายนํ�า       
บ้านหนองปลา
หมอ  หมู่ที� 7

เพื�อให้นํ�า
ระบายได้
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

หน้าร้าน
สหกรณ-์บ้าน 
 ผอ.ชา  ภูผา

         -           -    # # # # # # ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

พธ์ที�คาดว่าจะไ



6 ก่อสร้างร่อง
ระบายนํ�า       
บ้านระหอกโพธิ�  
หมู่ที� 6

เพื�อให้นํ�า
ระบายได้
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

ก่อสร้างร่อง
ระบายนํ�า
ภายในหมู่บ้าน

         -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

-          ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
7 ก่อสร้างร่อง

ระบายนํ�า       
บ้านหลุบคา  หมู่ที�
 7

เพื�อให้นํ�า
ระบายได้
สะดวก ไม่
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ�า 
( บล๊อคคอน
เวิรส)์หน้าบ้าน
แม่ดม

         -           -    200 , 00

0  งบ 
อบต.

ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ

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



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

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ยกระดับถนน 
 คสล.  จาก
บ้านพ่อแถม  
สินเธาว-์บ้าน
พ่อแสน  รอน
ณรงค ์บ้าน
หนองกุง  หมู่
ที� 1  กว้าง  
4 . 00   เมตร  

448 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
9 ยกระดับถนน  

คสล.  จากหน้า
วัด-บ้านแม่เหรียญ
 บ้านหนองกุง  
หมู่ที� 1

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ยกระดับถนน 
 คสล.  จาก
บ้านพ่อแถม  
สินเธาว-์บ้าน
พ่อแสน  อรนร
รงค ์บ้าน
หนองกุง  หมู่
ที� 1

         -           -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน



10 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
หนองกุง  หมู่ที� 1

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.จากบ้าน
พ่อขุน เล่ห์
กล-บ้านพ่อ
วิเชียร  พรมรูป

         -    200 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้าง

  ้
  

เพื�อให้การ
ั

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

250 , 00

  
       -             -    ก่อสร้างถนน  

โ ี ่
ถนน  

  
  

พธ์ที�คาดว่าจะไ

ประชาชนมี
ใ ้ใ

11 กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ถนน  คสล.บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที� 2

สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

งบประมาณและที�มา 
ตัวชี�วัด (KPI)

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)

12

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า

250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

กองช่าง

0  งบ 
อบต.

                        
คสล.โรงสีพ่อ
รินทร-์สวนแม่
หนชอบ

  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

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

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.ข้าง
โรงเรียนบ้าน
หนองกุง-ทาง
ไปบ้านร่องดูก 
 กว้าง  5  
เมตร  ยาว  
250   เมตร  

    

450 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
หนองกุง  หมู่ที�  3

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านนาย
สมหมาย-
หนองวารี

         -           -    

กองช่าง

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

พธ์ที�คาดว่าจะไ



15 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
ห้วยเสียว หมู่ที� 4

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.ซอย
บ้านนางอรทัย

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

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
ห้วยเสียว  หมู่ที�  4

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านห้วย
เสียว-บ้าน
หนองปลาหมอ

         -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า

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

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.ข้างวัด
อรัญวาส-ดอน
ปู่ตา  กว้าง  
4 . 00   เมตร  
ยาว  150  

    

336 , 000

     

 งบ 
อบต.

       -            -    

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

งบประมาณและที�มา 
ตัวชี�วัด (KPI)

โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
หนองปลาหมอ 
หมู่ที� 6

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้าน  ส.
อบต.บุญถิ�น-
บ้านพ่อไพจิตร

         -    150 , 00

0       

งบ 
อบต.

        -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ก่อสร้างถนน  
คสล.เส้น
กลางหมู่บ้าน

         -    250 , 00

0       

งบ 
อบต.

        -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

17

กองช่าง

พธ์ที�คาดว่าจะไ

พธ์ที�คาดว่าจะไ

กองช่าง

ตัวชี�วัด (KPI)

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

18

โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
ผักหวาน หมู่ที� 5

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น



(บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้าง

ถนน  คสล.บ้าน
หนองปลาหมอ 
หม่ที� 7

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

จากบ้าน พ่อ
หวัง-บ้านพ่อ
สวย

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

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
หนองปลาหมอ 
หม่ที� 7

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

จากบ้านแม่
ปัสสา-วัดสระ
บัวรอง

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

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

21 โครงการ
ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้าน
ผักหวาน หมู่ที� 8 
 สายศรราม-
ทางลาดยาง  

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล. กว้าง  
4 . 00   เมตร  
ยาว  200  
เมตร  หนา  
0 15   เมตร

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

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

 

พธ์ที�คาดว่าจะไ



(บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้าง

ถนน  คสล.บ้าน
ผักหวาน หมู่ที� 8

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านพ่อ
วัง  แบบบาง-
สามแยกบ้าน
แม่จํารัส

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

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

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

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

1 .สามแยกนา
พ่อด-ีนาพ่อ
บุญส่ง 
285 , 000        

 2 .บ้านแม่
จอม-บ้านนาง
ฉวีวรรณ  เพีย
โครต  
224 , 000

# # # # # #        -            -    ถนน  
คสล.
จํานวน  2
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

 

        -    ถนน  
คสล.

จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ

คมนาคม
สะดวกขึ�น

24 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
ขอนสัก  หมู่ที� 4  
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.สาย
โรงงาน
พลาสติก

         -    

250 , 00

0  งบ 
อบต.

กองช่าง

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการ
ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านตอ
ประดู ่ หมู่ที�  5  
ต โนนศิลา  

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.จากลาน
อ้อยดาวศรีบุญ
เรือง-ถนนใหญ่

 

300 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

26 โครงการ
ก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านระหอก
โพธิ�  หมู่ที�  6  ต.
โนนศิลา  

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.จากบ้าน
ระหอกโพธิ�-
บ้านน้อย

 

300 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้านระ
หอกโพธิ�  หมู่ที�  6
  ต.โนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.จากบ้าน
พ่อคํา-วัดป่า
สามัครคีธรรม

         -           -     

250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้าง

ถนน  คสล.บ้าน
หลุบคา  หมู่ที�  7 
 ต.โนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน  
คสล.จากบ้าน
แม่อวน-นา
พ่อบัติ

         -     

250 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ถนน  
คสล.
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

29 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  
บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 5  จํานวน  2  จุด

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

1 . เส้นโรงใหม
วัยอ่อน      2.
ข้างวัดอรัญญ
วาส-โสกรัง

         -     

300 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  2
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

30 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  
บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 8  จํานวน  2  จุด

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

1 . เส้น
โรงเรียนบ้าน
ผักหวาน-นา
แม่หนูพิษ  
โนนเปือย     
2 .นาแม่สุ

         -           -     

300 , 00

0  งบ 
อบต.

ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  2
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

พธ์ที�คาดว่าจะไ

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า



ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  
บ้านเหล่าโนนคูณ 
 หมู่ที� 2  ต.โนน
ศิลา จํานวน  2  จุด

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

1 . เส้นนาพ่อ
บุญมา-สาม
แยกบ้านหลุบ
คา     2.นา
พ่อส่ง-นานาง
ฉวีวรรณ  

         -           -     

300 , 00

0  งบ 
อบต.

ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  2
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

32 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  
บ้านตอประดู่  หมู่
ที� 5  ต โนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุกบ่อ
ขยะ-บ้านระ

         -     

300 , 00

0  งบ 
อบต

        -    ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

33 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  
บ้านตอประดู่  หมู่
ที� 5  ต.โนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุกลาน
อ้อยวีรดา-นา
พ่อกหลาบ

         -           -     

300 , 00

0  งบ 
อบต.

ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

34 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  
บ้านหลุบคา  หมู่ที�
 7   ต.โนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุกสาม
แยกนาพ่อใจ-
ลําห้วยเสียว

         -           -     

250 , 00

0  งบ 
อบต.

ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

ตัวชี�วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พธ์ที�คาดว่าจะไ



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟ้า

เพื�อการเกษตร 
บ้านหนองกุงหมู่ที�
 1

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

บ้านหนองกุง
หมู่ที� 1

         -    200 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

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

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

บ้านหนองกุง 
 หมู่ที� 1    1.
บ.หนองกุง-บ.
ร่องดูก 2.นา
พ่อหนาม-
หนองวารี

         -   -         300 , 00

0  งบ 
อบต.

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

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

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ภายในหมู่บ้าน 200 , 000

 งบ 
อบต.

-                 -    ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

     แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร  ขยายไฟฟ้าสาธารณะ  
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 ขยายเขตไฟฟ้า

เพื�อการเกษตร  
บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 5

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

บ้านเส้นโรง
ไหมวัยอ่อน

         -   -         200 , 00

0  งบ 
อบต.

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร 
บ้านขอนสัก  หมู่ที�
 4   ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ภายในหมู่บ้าน          -    200 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

งบประมาณและที�มา 

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร  ขยายไฟฟ้าสาธารณะ  

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พธ์ที�คาดว่าจะไตัวชี�วัด (KPI)



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

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ภายในหมู่บ้าน          -           -    200 , 00

0  งบ 
อบต.

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

7 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านหนอง
กุง หมู่ที� 1

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -   -         250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร  ขยายไฟฟ้าสาธารณะ  
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ



8 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านหนอง
กุง หมู่ที� 3

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -   250 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

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

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

250 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

10 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านหนอง
ปลาหมอ หมู่ที� 6

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  15  จุด

         -           -    375 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

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

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

250 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
12 ติดตั�งไฟฟ้าแสง

สว่าง  บ้านเหล่า
โนนคูณ หมู่ที� 2  
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

13 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านขอนสัก
 หมู่ที� 4  ตําบล
โนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -           -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

งบประมาณและที�มา 
ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร  ขยายไฟฟ้าสาธารณะ  



14 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านตอ
ประดู่ หมู่ที� 5  
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -           -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

15 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านระหอก
โพธิ� หมู่ที� 6  
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

-          

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร  ขยายไฟฟ้าสาธารณะ  
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

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

พธ์ที�คาดว่าจะไ



16 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  บ้านหลุบคา
 หมู่ที� 7  ตําบล
โนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง  
จํานวน  10  จุด

         -    250 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

17 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง  พลังงาน
แสงอาทิตย์

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

จํานวน  13  
หมู่บ้าน

# # # # # #        -            -    ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร 
บ้านหนองปลา
หมอ  หมู่ที� 6

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื�อ
การเกษตร 
คลองอิสาน
เขียว

         -    200 , 00

0  งบ 
อบต.

ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

19 ไฟฟ้าขยายเขต,
ไฟฟ้าแสงสว่าง
,และซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

จํานวน  13  
หมู่บ้าน

# # # # # #        -            -    ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
และ ถนนมีแสง
สวางเพียงพอ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองปลา
หมอ  หมู่ที� 6

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 บ้านหนอง
ปลาหมอ  หมู่
ที� 6  พร้อม
วางท่อประปา

-           300 , 00

0  งบ 
อบต.

        -    จํานวน
ครัวเรือนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

ประชาชนมีนํ�า
ใช๎ในการ
อุปโภค-
บริโภค อย่าง
พอเพียง

กองช่าง

2 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 8

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 บ้าน
ผักหวาน  หมู่
ที� 8 พร้อม

-                  -    300 , 00

0  งบ 
อบต.

จํานวน
ครัวเรือนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

ประชาชนมีนํ�า
ใช๎ในการ
อุปโภค-
บริโภค อย่าง
พอเพียง

กองช่าง

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

พธ์ที�คาดว่าจะไ

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)



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

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

โดยการติดตั�ง
ถัง  ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า  12.00  
ลบ.ม.  ความ
สูงหอถังไม่
น้อยกว่า 
12 . 60   เมตร  

500 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    จํานวน
ครัวเรือนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

ประชาชนมีนํ�า
ใช๎ในการ
อุปโภค-
บริโภค อย่าง
พอเพียง

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 ขยายเขตประปา  

บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 5

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขต
ประปาซอย
โรงไหมวัย
อ่อน  โดยวาง
ท่อ  PVC 

         -   -         100 , 00

0     งบ
 อบต.

ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

     แนวทางที� 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

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

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

พธ์ที�คาดว่าจะไ



5 ขยายเขตประปา  
บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 8

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขต
ประปานานาง
เรืองระว-ีนา
นายฤทธิ�เดช

         -   100 , 00

0     งบ
 อบต.

ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

6 ขยายเขตประปา  
บ้านเหล่าโนนคูณ 
 หมู่ที� 2  ตําบล
โนนศิลา

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

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

         -          -   100 , 00

0     งบ
 อบต.

ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

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

พธ์ที�คาดว่าจะไ



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

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน  โดย
วางท่อ  PVC
 ขนาด  2  
นิ�ว      ยาว  
2 , 000   เมตร  
ขุดพร้อมฝัง
กลบ

200 , 000

   

 งบ 
อบต.

       -           -   ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

8 เจาะบ่อบาดาล
เพื�อการเกษตร

เพื�อให้
ประชาชนมีนํ�า
เพื�อใช้
อุปโภค-
บริโภคใช้
อย่างเพียงพอ

จํานวน  13  
หมู่บ้าน

300 , 000

 งบ 
อบต.

       -   -          ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

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

เพื�อให้
ประชาชนมี
นํ�าประปาเพื�อ
ใช้อุปโภค-
บริโภคใช้
อย่างเพียงพอ

จํานวน  13  
หมู่บ้าน

400 , 000

 งบ 
อบต.

       -   -          ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

     แนวทางที� 4  การบริการสาธารณะที�พึงได้รับ
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

พธ์ที�คาดว่าจะไ



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

เพื�อให้
ประชาชน
ได้ร้บข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทั�วถึง
ทุกครัวเรือน

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

         -           -    50 , 000

 งบ 
อบต.

จํานวนหอ
กระจายขาว
และเสียงตาม
สาย ที่ใชงานได

ประชาชน
ได้ร้บข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทั�วถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
2 ต่อเติมศาลา

อเนกประสงค ์ 
บ้านผักหวาน  หมู่
ที� 8

เพื�อให้มีพื�นที�
ใช้ประโยชน์
เพิ�มมากขึ�น

ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์

         -   -         250 , 00

0     งบ
 อบต.

ศาลา
เอนกประส
งค ์ 1  
หลัง

ให้มีพื�นที�ใช้
ประโยชน์เพิ�ม
มากขึ�น

กองช่าง

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตพื�นที�
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที�
เสื�อมโทรม  
ให้ร่มรื�น  และ
สะอาด

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  
จํานวน  13 
หมู่บ้าน

100 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    จํานวนกิจกรรม ทัศนียภาพ
และ
สิ�งแวดล้อม
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดี
ขึ�น

สํานักปลัด

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
ภูมิทัศน์  และ
เป็นสถานที�
บริการ
ประชาชน  
ให้

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
บริเวณ
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง

100 , 000

 งบ 
อบต.

       -            -    จํานวนกิจกรรม ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เข้ารับบริการ 
 และ
สถานที�

สํานักปลัด

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 4  การบริการสาธารณะที�พึงได้รับ
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

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

พธ์ที�คาดว่าจะไ



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดซื�อรถ

ขยะ
เพื�อเป็นการ
กําจัดขยะมูล
ฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ

จัดซื�อรถขขยะ
  จํานวน  1 
 คัน

2 , 300 , 0

00     งบ
 อบต.

       -            -    ปริมาณขยะ
ลดลง

กําจัดสิ�ง
ปฏิกูลในเขต
ตําบลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

6 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
อาคาร
สํานักงานให้
มีสภาพพร้อม
ใช้งาน

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
สํานักงาน
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง
ปลาหมอ

500 , 000

 งบ 
อบต.

-         -          จํานวน
ผูใชบริการ

ปรับปรุง
อาคาร
สํานักงานและ
      

 โรงจอดรถ
ให้มีความ
พร้อมในการ
ปฎิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

     แนวทางที� 4  การบริการสาธารณะที�พึงได้รับ
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)

พธ์ที�คาดว่าจะไ



7 ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงจอดรถ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
ซ่อมแซมโรง
จอดรถ ให้มี
สภาพพร้อม
ใช้งาน

ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรง
จอดรถ 
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง
ปลาหมอ

350 , 000

 งบ 
อบต.

-         -          จํานวน
ผูใชบริการ

ปรับปรุง
ซ่อมแซม    
โรงจอดรถให้
มีสภาพพร้อม
ใช้งานและ
บริการ
ประชาชน

กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559 2560 2561 ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
35 ปรับปรุงถนนคัน

คูอิสานลําห้วย
แฮด  บ้านหนอง
กุงหมู่ที� 1  ตําบล
หนองปลาหมอ

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ปรับปรุงถนน
คันคูลําห้วย
แฮดพร้อม
เกลี�ยเรียบ

         -           -     

250 , 00

0  งบ 
อบต.

ปรับปรุง
ถนน
จํานวน  1
  เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

     แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา 

ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ  ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน



36 ก่อสร้าง  และ
ซ่อมแซม  ถนน 
ท่อระบายนํ�า  
ทํานบกั�นนํ�า  
ภายในพื�นที�  

ป

เพื�อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน
ในพื�นที�

จํานวน  13 
หมูบ้าน

500 , 000

 งบ 
อบต.

-             -               ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับการ
แกไข

ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่
ไดรับการแกไข

กองช่าง
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