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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559- 2561)

-------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ
2548 ประกอบหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป  ขององคกรปกครางสวน
ทองถ่ิน โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ และแผนชุมชน ที่มุงเนนปญหาความตองการของชุมชนเปนหลัก นั้น

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ไดดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําแผน โดยการนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอน
หายโศก และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา   แลวเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารไดนําราง
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก พิจารณา
เห็นชอบแลว ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรียบรอยแลว

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 3 ขอ 17 (4) องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จึงประกาศใชแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2559- 2561) เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ   ณ. วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายบัวภา  จันทะบูลย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก



สวนที่ 1
บทนํา

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลอง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน
2. เพ่ือแสดงโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป
3. เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน

1.1 ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนเขาพบผูบริหารเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญและ
ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป  และ
ดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. 2559 - 2561 ผานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลใหผูบริหารอนุมัติ

1.2 ผูรับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เก่ียวของทราบ  ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  หนวยงานภายในของ
อบต. และประชาคม

ขั้นตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนา   จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ  ปญหา  ความตองการของทองถ่ิน
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และนโยบายของผูบริหาร  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
อบต.

2.2 กรรมการพัฒนา อบต. จัดประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแบบพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ/กิจกรรมในแบบพัฒนาสามป

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และนํามาวิเคราะห  แนะทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม

3.2 การวิเคราะหขอมูล
- การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
- การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผานมา



- การจัดลําดับความสําคัญ ของแนวทางการพัฒนา
- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในทองถ่ิน

ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณราบจายประจําปได

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมี

เคาโครงประกอบ 7 สวน
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนท่ี 7 การอนุมัติและการประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนทองถ่ินระดับอําเภอ
2. ผูบริหารนํารางแผนพัฒนาสามป เสนอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
3. เมื่อสภาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว  สภาทองถ่ินจะสงใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

แผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล  ไดพิจารณา
อยางรอบคอบ  ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตัดสินกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด



สวนที่ 2
ประวัติตําบลดอนหายโศก

ตําบลดอนหายโศกเปนชุมชนอพยพมาจากแขวงเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว มา
อาศัยอยูรวมกับชุมชนดั่งเดิมคือ ชนเผาขา ชุมชนหมูบานขอม ซึ่งมีมาตั้งแตโบราณ สมัยบานเชียง มีหมูบาน
3 หมูบาน คือ บานเอ้ียง   บานคนสูง   บานฝาย

บานเอ้ียง มีพระชื่อเฒาอูทองเปนผูนําชาวบานมาสรางบาน สรางวัด สรางโบสถ และทางตะวันออก
ของโบสถ มีตนงิ้วหนามตนใหญมากเวลาดอกงิ้วบานจะมีสีแดงสะพรั่ง  นกเอ้ียงชอบ มากินน้ําหวานของดอกงิ้ว
เปนจํานวนมาก พระอูทองและชาวบาน  จึงตั้งชื่อบานวา “บานเอ้ียง”

บานโพนสูง เปนบานโบราณ  ผูเฒาสูงแปดศอกเปนผูมาสรางหมูบานกอนทุกคน จึงไดเรียกชื่อบาน
วา “บานคนสูง” แตตอมาเรียกกันผิดจึงเปน “บานโพนสูง”

ตลอดเวลาในการดําเนินชีวิต  คนทั้งสามหมูบานจะทํากิจกรรมทางศาสนาพิธีรวมกัน รวมทั้งการ
ทําบุญตาม ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ตามประเพณีโบราณ  ที่วัดบานเอ้ียง ในกาลตอมาโบสถไดทรุดโทรมลง
เนื่องจากใชการมานาน จึงไดรวมกันสรางโบสถข้ึนใหม  ซึ่งบริเวณที่สรางนั้น   จะอยูกลางระหวางสามหมูบาน
และบริเวณพ้ืนที่จะสรางวัดนั้น  มีคลองน้ํา 2 คลอง  มีลักษณะเปนคอนสําหรับเดินทาง ลัดออกไปสองคอน
จึงไดตั้งชื่อวา “วัดสองคอน”

ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินเปนราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีไดเก่ียวของกับการศึกสงครามกลาวคือใน
ระหวาง พ.ศ.2369- 2371 ไดเกิดกบฎเจาอนุวงศยกทัพเขามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผูนําคือคุณหญิงโม
(ทาวสุรนารี) กองทัพเจาอนุวงศไดถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลําภู และไดตอสูกับกองทัพไทยและชาวเมือง
หนองบัวลําภูจนทัพเจาอนุวงศแตกพายไป กระทั่งในปลายสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่4
ประมาณ พ.ศ.2411 ไดเกิดความวุนวายข้ึนในมณฑลลาวพวน เนื่องมาจากพวกฮอซึ่งกองทัพไทยไดยกข้ึนไป
ปราบปรามจนสงบไดชั่วคราว

ในป พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พวกฮอไดรวมตัวกอการราย กําเริบ
สืบสานข้ึนอีกในมณฑลลาวพวนฝงซายแมน้ําโขงและมีทาทีจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดใหพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นประจักษศิลปาคม เปนแมทัพใหญฝายใต และเจาหมื่นไวยวร
นาถเปนแมทัพใหญฝายเหนือไปทําการปราบปรามพวกฮอ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียังไมปรากฏ ชื่อเพียงแต
ปรากฎชื่อบานหมากแขงหรือ บานเดื่อหมากแขง สังกัดเมืองหนองคายข้ึนการปกครองกับมณฑลลาวพวน
และกรมหมื่นประจักษศิลปาคม แมทัพใหญฝายใตเดินทัพผานบานหมากแขง ไปทําการปราบปรามพวกฮอ
ในหวงทีเ่กิดสงครามปราบฮอ มีการสูรบกันลมตายเปนจํานวนมาก มีการปลนสะดมกันตลอดเวลา   จึงมีกลุม
ผูนําจํานวน 7 คน คือ เฒาเมา เฒาดาง เฒานาใต  เฒาตาแสงขุม เฒาตาเค  เฒาหัวหมากรดสุก  เฒาเสมียน
อินทร ไดรวบรวมผูคนที่รอดตายจากสงครามปราบฮอ  มาตั้งบานใหม  ณ.บริเวณไฮวังทม  เฒาทั้ง 7 คน
เห็นวาบริเวณดังกลาวเปนคํา (น้ําซึมตลอดป) และบริเวณนั้นมีปลาชนิดหนึ่ง เรียกชื่อวา ปลาก้ัง ชุกชุมมาก  จึง
ตั้งชื่อบานวา “บานคําปลากั้ง” ตอมาคนชอบเรียกสั้นๆวา “บานกั้ง”

เมื่อตั้ งหมูบ านไดนานพอสมควร เ กิดเปนชุมชนขนาดใหญ  จึ งไดตั้ ง เปน “ตําบลบานก้ัง”
มีรายชื่อผูดํารงคตําแหนงเปนผูใหญบาน/กํานัน ดังนี้
1. กํานันเฒาตาแสงขุม
2. กํานันหนู
3. กํานันหมื่น
4. กํานันทอง  ทําความดีความชอบไดรับตําแหนงเปน “หมื่นก้ังวิกรการ”
5. ผูใหญบานเฒาสอน



6. กํานันเขม ขันทะสาร
7. ผูใหญบานออนตา
8. ผูใหญบานมี
ตอมาตําบลก้ังไดยุบรวมกับตําบลสรอยพราว
ผูดํารงคตําแหนงกํานันคือ
1. กํานันคําพา      บานสรอยพราว  ทําความดีความชอบไดรับตําแหนงเปน “ขุนคําพา”
2. กํานันวันดี        บานวังฮาง
3. กํานันเหลื่อม  เจริญเนตร   บานก้ัง
4. กํานันปอก  บริบาล บานก้ัง
5. กํานันหนูลา  จันทะบูรณ   บานก้ัง
ในกาลตอมาไดแยกออกมาจากตําบลสรอยพราว ดวยเหตุผลที่วา อดีตชุมชนดอนหายโศก เปนชุมชนขนาดใหญ
ที่มีบานก้ัง หมูที่ 1 เปนศูนยกลางแตเปนเพราะการคมนาคมที่ไมสะดวก อยูหางไกลจากตําบลสรอยพราว
ทําใหไมเอ้ือตอการพัฒนาชุมชนเทาที่ควร โดยมีแกนนําในขณะนั้นคือ หลวงพอ ดร. สะอาด ฐิติภาโส
เจาอาวาสวัดปาดอนหายโศก รวมกับผูนําชุมชนและชาวบานจํานวนหนึ่ง ไดนําเรื่องแจงใหอําเภอหนองหาน
ทราบ เพ่ือขออนุมัติแยกชุมชนจากตําบลสรอยพราว พรอมจัดตั้งเปนตําบลข้ึนมาใหม ภายใตชื่อ“ตําบลดอน
หายโศก” ตามความศัทธาและเชื่อมั่นของชาวบาน ที่มีตอเจาอาวาสวัดปาดอนหายโศก ตั้งแตป พ.ศ 2534
เปนตนมา
ผูดํารงตําแหนงกํานัน คือ
1. กํานันบัวเงิน  จันทบูรณ บานก้ัง
2. กํานันสมาส  หาผลดี บานก้ัง
3. กํานันบุญศรี  จันทรา บานบอคํา
4. กํานันบัวใส  สุวรรณสิงห        บานบอคํา (อางอิงจากหนังสือคติชาวบาน อุดม จูมพลหลา)

จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ประกาศการจัดตั้งสภาตําบล จํานวน 3,637 แหง เปนองคการบริหารสวนตําบล
ประจําป 2540 ประกาศดังกลาวไดลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง
หนาที่ 332 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 เปนตนไป
(อางอิงจากหนังสืออําเภอหนองหาน ที่ อด.0318/71 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540)

ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 (ตามหลักเกณฑวาดวยรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 6-20 ลานบาท)

คําขวัญประจําตําบลดอนหายโศก
“ปูเทพสองคอนลือเลื่อง  เมืองคนดี  พืชเศรษฐกิจมากมี  เขียวขจีปาชุมชน”



สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
1. สภาพท่ัวไป

1.1 ท่ีตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ตั้งอยูที่ 224 หมูที่ 8 บานดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หางจากอําเภอหนองหาน ประมาณ 17 กิโลเมตร (ใชระยะเวลาเดินทาง
จาก อบต. ถึงอําเภอหนองหาน ประมาณ 20 นาที) และหางจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 34 กิโลเมตร
(ใชระยะเวลาเดินทางจาก อบต. ถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 นาที)

1.2 เนื้อท่ี
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 66.65 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 41,656.25 ไร
1.3 ภูมิประเทศ

ทิศเหนือ จดตําบลดอนกลอย   อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต จดตําบลโพนงาม อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก    จดตําบลสรอยพราว อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก      จดตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



1.4 จํานวนหมูบาน
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก มีทั้งสิ้น 10 หมูบาน

จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกเต็มทั้งหมูบาน  ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานก้ัง หมูที่ 6 บานหนองกลา
หมูที่ 2 บานบอคํา หมูที่ 7 บานโคกสําราญ
หมูที่ 3 บานโนนสะอาด หมูที่ 8 บานดอนหายโศก
หมูที่ 4 บานหนองเตา หมูที่ 9 บานหนองคอพัฒนา
หมูที่ 5 บานนาอุดม หมูที่ 10 บานก้ัง

1.5 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล
จํานวนเทศบาล - แหง
จํานวนสุขาภิบาล - แหง

1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,678 คน แยกเปน ชาย 3,399 คน หญิง 3,279 คน

ความหนาแนน เฉลี่ย 100 คน/ตารางกิโลเมตร   จํานวน 1,776 ครัวเรือน
จํานวนประชากรแยกตามหมูบานและแยกจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง (ขอมูล  เดือน กันยายน 2558) ดังนี้

หมูที่ บาน จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม

1 บานก้ัง 242 833 412 837
2 บานบอคํา 144 587 277 571
3 บานโนนสะอาด 223 882 439 866
4 บานหนองเตา 133 487 230 474
5 บานนาอุดม 260 971 489 950
6 บานหนองกลา 161 578 289 571
7 บานโคกสําราญ 135 488 249 486
8 บานดอนหายโศก 228 872 416 878
9 บานหนองคอพัฒนา 50 182 80 178

10 บานก้ัง 200 798 398 782
รวม 1,776 3,399 3,279 6,678

ผูสูงอายุ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 รวม 10
หมูบาน

ชวงอายุ 60-69 ป 55 37 53 27 59 41 30 68 10 46 426
ชวงอายุ 70-79 ป 19 12 18 9 18 16 5 37 4 19 157
ชวงอายุ 80-89 ป 5 3 7 2 7 2 2 9 1 2 40
90 ข้ึนไป 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

รวมผูสูงอายุ 80 52 78 38 84 59 37 114 15 67 624
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ

- เกษตรกรรม 90 % - ธุรกิจสวนตัว 1%
- คาขาย 2% - รับจางทั่วไป 6%
- รับราชการ 1%

2.2 หนวยธุรกิจในเขต
- ปมน้ํามันและกาซ แหง
- โรงสี แหง
- รานคา แหง
- ฟารมเพาะพันธกบเนื้อ แหง

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง   ประกอบดวย

- โรงเรียนบานบอคํา
- โรงเรือนบานนาอุดม
- โรงเรียนบานหนองกลา
- โรงเรียนบานก้ังโนนสะอาด
- โรงเรียนบานหนองเตาดอนหายโศก

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบลดอนหายโศก 1 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 แหง   ประกอบดวย

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานก้ัง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอคํา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนหายโศก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาอุดม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกลา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสําราญ

 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 11 ศูนย (1 แหง/หมูบาน)
- ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
ตําบลดอนหายโศก มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาเปนวัด /สํานักสงฆ จํานวน 17 แหง
1. วัดปาสองคอน ตั้งอยูหมูที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1
2. วัดศรีชมชื่น ตั้งอยูหมูที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1
3. วัดปากัลญานมิตร ตั้งอยูหมูที่ 2 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 2
4. วัดสุวรรณวารี ตั้งอยูหมูที่ 2 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 2
5. วัดปาเทพนิมิตร ตั้งอยูหมูที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 3
6. วัดชัยมงคล            ตั้งอยูหมูที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 3



7. สํานักสงฆบานหนองเตา ตั้งอยูหมูที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4
8. วัดเจริญธรรมวาสอุดมมงคล ตั้งอยูหมูที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4
9. วัดปาอุดมมงคล ตั้งอยูหมูที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5
10. วัดปาเทพพิทักษ ตั้งอยูหมูที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5
11. วัดศรีทรงธรรม ตั้งอยูหมูที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 6
12. วัดปาหนองกลา ตั้งอยูหมูที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 6
13. วัดจูมทองอุดมทรัพย ตั้งอยูหมูที่ 7 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 7
14. วัดโศการาม ตั้งอยูหมูที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 8
15. วัดปาดอนหายโศก ตั้งอยูหมูที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 8
16. วัดนิมิตรคําเจริญ ตั้งอยูหมูที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 9
17. วัดปาหนองแสนตอ ตั้งอยูหมูที่ 10 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 10
3.3 สาธารณสุข

ตําบลดอนหายโศก มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของตําบล
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลดอนหายโศก ตั้งอยูหมูที่ 8 จํานวน 1 แหง
- ศูนย ศสมช. ประจําหมูบาน จํานวน 1 แหง/หมู
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจชุมชน จํานวน 1 แหง
- ศูนย อปพร.ตําบลดอนหายโศก จํานวน 1 แหง
- ศูนยกูชีพ จํานวน 1 แหง
- ชรบ/ตํารวจบาน                               จํานวน 10 หมูบาน
- รถกูชีพกูภัย                                    จํานวน 1 คัน
- รถจักรยานยนตออกตรวจการณ ศูนย อปพร. จํานวน 1 คัน
- รถยนตออกตรวจการณ ศูนย อปพร. จํานวน 1 คัน
- รถดับเพลิงประจําศูนยกูชีพกูภัย               จํานวน 1 คัน
- รถยนตกระเชาไฟฟาประจําศูนยกูชีพกูภัย    จํานวน 1 คัน

4. การบริการขั้นพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม

- ถนนสายหลักติดตอระหวางตําบลกับอําเภอ เปนถนนลาดยาง
- ถนนติดตอระหวางหมูบานเปนถนนลูกรัง

4.2 การโทรคมนาคม
- มีโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน 15 แหง

4.3 การไฟฟา
- การไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน
- จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา 10 หมูบาน

4.4 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น
- ฝาย 6 แหง
- บอน้ําตื้น 50 แหง
- บอโยก 21 แหง



5. ขอมูลอ่ืน ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี

ปาไม 27 %
ลําหวย 10 สาย
บึง,หนองและอ่ืน ๆ 19 แหง

5.2 พ้ืนที่สาธารณประโยชนวางเปลา
ตําบลดอนหายโศก มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน ประมาณ 698 ไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ปาชา หนองน้ํา
สระน้ําสาธารณประโยชน  ในปจจุบันที่สาธารณประโยชน ที่มีหนังสําคัญสําหรับที่หลวงสามารถ
จําแนกดังนี้
1. หนองบอฮาง หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 70 ไร
2. หนองเตา หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร
3. ปาชาโคกบักชาย หมูที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 30 ไร
4. หนองผือ หมูที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร
5. ปาชาสาธารณะ หมูที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 97 ไร
6. โคกหนองแสนตอ หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 337 ไร
7. หนองคําบก หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร
8. หนองกุดโน หมูที่ 8 เนื้อที่ประมาณ 37 ไร
9. ปาชาโคกปาคอม หมูที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 59 ไร
10.โคกดอนดู หมูที่ 6 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร
11.ปาชาบานบอคํา หมูที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 28 ไร

5.3 มวลชนจัดตั้ง

- กลุมอาสาสมคัรสัมมัชชาเพ่ือเอาชนะยาเสพติด (อสส.) จํานวน 250 คน
- กลุมประสานพลังแผนดิน จํานวน 250 คน
- อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 156 คน
- อปพร. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 150 คน
- กพสม. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน จํานวน 148 คน
- กพสต. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล จํานวน 50 คน
- กยม. คณะกรรมการเยาวชนระดับหมูบาน จํานวน 20 คน
- กยต. คณะกรรมการเยาวชนระดับตําบล จํานวน 5 คน
- อช. อาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 5 คน
- กลุมสหกรณการเกษตร หมูบานละ 100 - 200 คน

6. ศักยภาพในตําบล
6.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

1. จํานวนบุคลากร จํานวน 33 คน
พนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15 คน

- ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 5 คน
- ตําแหนงในสวนการคลัง 1 คน
- ตําแหนงสวนโยธา 1 คน



- ตําแหนงในสวนสวัสดิการและสังคม 2 คน
- ตําแหนงในสวนการศึกษา 6 คน
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 11 คน
ตําแหนงผูชวยชางโยธา 1 คน
ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา 1 คน
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 คน
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 คน
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 1 คน
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 คน
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 คน
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก 4 คน
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 คน
ตําแหนงนักการภารโรง 1 คน
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 2 คน
ตําแหนง พนักงานขับรถขยะ 1 คน
ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 2 คน
ตําแหนง คนงานทั่วไป 1 คน

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
พนักสวนทองถ่ิน

- อนุปริญญาตรี - คน
- ปริญญาตรี 6 คน
- สูงกวาปริญญาตรี 9 คน

พนักงานจางตามภารกิจ
- มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา - คน
- อนุปริญญาตรี 1 คน
- ปริญญาตรี 10 คน
- สูงกวาปริญญาตรี - คน

พนักงานจางทั่วไป
- มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา 7 คน
- อนุปริญญา - คน
- ปริญญาตรี - คน
- สูงกวาปริญญาตรี - คน

3. รายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
รายไดประจําปงบประมาณ 2558 30,038,798.27 บาท
รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 514,622.73 บาท
รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให 9,680,482.54 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) 9,013,293.00 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจ) 10,830,400.00 บาท



6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี
1. การรวมกลุมของประชาชน

- กลุมอาชีพ 22 กลุม
- รานคาชุมชน/ศูนยสาธิต 5 แหง

2. จุดเดนของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือตอการพัฒนาตําบล)
- มีเสนทางคมนาคมสัญจรไปมาระหวางตําบลอําเภอและจังหวัด
- มีเสนทางเชื่อมตอการขนสงสินคาการเกษตร
- มพ้ืีนที่ทําการเกษตรจํานวนมาก
- ราษฎรรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ เอ้ือตอการพัฒนาตําบล
- ปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวนมากเชน ขาว, ออย ยางพารา ปลามนํามัน เปนตน

(ขอมูล ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2558)
ผลการพัฒนาทองถิ่นในระบบท่ีผานมา (พ.ศ. 2540 – 2558)

- 2540 มีการพัฒนาดานที่ดิน และสิ่งกอสราง  เล็กนอย   เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด  เชน
ซอมแซมถนนลูกรัง   กอสรางถนนเพ่ือการเกษตร   ขุดลอกลําหวย   กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

- 2541 ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติม   มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   เชน   งานกอสรางถนน
ลูกรัง  กอสรางถนนคอนกรีต ซอมแซมถนนลูกรัง  ดานสาธารณสุข มีการอบรมควบคุมและปองกันโรคเอดส

- 2542 มีการพัฒนาที่หลากหลายยิ่งข้ึน ตามที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาดาน
อาชีพ   มีการฝกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ การกอสรางระบบประปาหมูบาน  ขุดลอกลําหวย   ขุดบอน้ําตื้น
สวนสาธารณสุข   มีการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  การปองกันโรคเอดส   การปองกันและกําจัดโรคพิษ
สุนัขบา

- 2543 ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  มีการพัฒนาหลายดาน  เชน ดานการพัฒนาคนและสังคม
มีการฝกอบรมเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด  การจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส  เชน  เด็ก  คนชรา และคน
ยากจน  การสรางหองสมุดประจําหมูบาน  รวมทั้งการกอสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนใหกับชุมชนที่ขาดแคลน

- 2544 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน  และรับโอนภารกิจ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน   การกอสรางถนน
ลูกรัง    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ  การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด   การสนับสนุนกลุม
ออมทรัพยหมูบาน   ดานสาธารณสุข   การรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  การอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
และอาหารกลางวัน แกเด็กในศูนยเด็กเล็ก

- 2545 – 2546 ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  และไดรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานอ่ืน
มีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กอสรางถนนลูกรัง   ขยายเขตไฟฟา   กอสรางประปาหมูบาน  งานเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ  การสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพของชุมชน   งานฝกอบรมปองกันปญหายาเสพติด   การ
จัดหาเครื่องพนหมอกควัน  เพ่ือใชในการกําจัดยุงลายพาหนะนําโรคไขเลือดออก  ซื้อน้ํายาพนหมอกควันและ
ทรายอะเบท

- 2547- 2549 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  บุคลากรมี
จํานวนเพ่ิมตามปริมาณงาน   มีการบริหารจัดการที่เปนระบบมากข้ึน  มีการกระจายงานใหแตละฝายได
รับผิดชอบ  การประสานงานเปนไปตามระบบ   สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ  กอใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดแกชุมชน   การพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาแหลงน้ํา
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม  การสาธารณสุข  งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและงานพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



- 2550-2551 มีการพัฒนาทางดาน โครงสรางพ้ืนฐาน  มีงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน
บุคลากรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนบุคลากรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณงาน  มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ
มากข้ึนการประสานงานเปนไปตามระบบ  สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ

- 2542 มีการพัฒนาที่หลากหลายยิ่งข้ึน ตามที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาดาน
อาชีพ  มีการฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆการกอสรางระบบประปาหมูบาน  ขุดลอกลําหวย  ขุดบอน้ําตื้น   สวน
สาธารณสุข   มีการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  การปองกันโรคเอดส การปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา

- 2543 ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  มีการพัฒนาหลายดาน  เชน ดานการพัฒนาคนและสังคม มี
การฝกอบรมเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด การจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส เชน  เด็ก คนชรา   และคน
ยากจน  การสรางหองสมุดประจําหมูบาน  รวมทั้งการกอสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนใหกับชุมชนที่ขาดแคลน

- 2544 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน  และรับโอนภารกิจ และงบประมาณเพ่ิมเติม  ตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  การกอสรางถนน
ลูกรัง    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ดานพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด  การสนับสนุนกลุมออม
ทรัพยหมูบาน  ดานสาธารณสุข การรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก การอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหาร
กลางวันแกเด็กในศูนยเด็กเล็ก

- 2545 – 2546 ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  และไดรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานอ่ืน
มีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กอสรางถนนลูกรัง ขยายเขตไฟฟา  กอสรางประปาหมูบาน งานเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ การสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพของชุมชน  งานฝกอบรมปองกันปญหายาเสพติด   การจัดหา
เครื่องพนหมอกควัน  เพ่ือใชในการกําจัดยุงลายพาหนะนําโรคไขเลือดออก  ซื้อน้ํายาพนหมอกควันและ
ทรายอะเบท

- 2547- 2549 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  บุคลากรมี
จํานวนเพ่ิมตามปริมาณงาน   มีการบริหารจัดการที่เปนระบบมากข้ึน  มีการกระจายงานใหแตละฝายได
รับผิดชอบ  การประสานงานเปนไปตามระบบ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ  กอใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดแกชุมชน   การพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาแหลงน้ํา
การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาคนและสังคม  การสาธารณสุข  งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและงานพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- 2550 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  บุคลากรมีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึนบุคลากรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณงาน  มีการบริหารจัดการที่เปนระบบมากข้ึนการประสานงาน
เปนไปตามระบบ  สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ

- 2551 – 2553 มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และดานพัฒนาสังคม มีงบประมาณเพ่ิม
มากข้ึน  บุคลากรเพ่ิมข้ึนตามปริมาณงาน  ที่ดําเนินงานเองและไดรับการถายโอนจากหนวยงานอ่ืน  มีการ
บริหารจัดการที่เปนระบบ   มีการประสานงานกับหนวยงานราชการอ่ืนที่เปนระบบมากข้ึน  สรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูมาติดตอราชการ

- 2554 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน   มีการพัฒนาหลาย
ดาน   เชน   ดานการพัฒนาคนและสังคม มีการฝกอบรมเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด การจัดสวัสดิการใหแก
ผูดอยโอกาส เชน  เด็ก คนชรา   และคนยากจน  การสรางหองสมุดประจําหมูบาน  รวมทั้งการกอสราง
สาธารณูปโภคที่จําเปนใหกับชุมชนที่ขาดแคลน    สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ

- 2555 - 2556 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากรมีจํานวนเพ่ิมตามปริมาณงาน มี
การบริหารจัดการที่เปนระบบมากข้ึน  มีการกระจายงานใหแตละฝายไดรับผิดชอบ  การประสานงานเปนไป
ตามระบบ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ  กอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกชุมชน   การพัฒนา



เปนไปอยางตอเนื่องทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาแหลงน้ํา  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาคนและ
สังคม  การสาธารณสุข  งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- 2557 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  บุคลากรมีจํานวน
เพ่ิมตามปริมาณงาน   มีการบริหารจัดการที่เปนระบบมากข้ึน  มีการกระจายงานใหแตละฝายไดรับผิดชอบ
การประสานงานเปนไปตามระบบ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ  กอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
แกชุมชน   การพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาแหลงน้ํา  การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาคนและสังคม  การสาธารณสุข  งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- 2558 มีการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน โครงการซอมสรางถนนลาดยางที่ชํารุด  และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ ซึ่งไดรับงบประมาณเพ่ิมจากงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ บุคลากรมีการแยกเปนสวนงานตามปริมาณงานและลักษณะของงาน มีการบริหารจัดการที่เปน
ระบบมากข้ึน  มีการกระจายงานใหแตละฝายไดรับผิดชอบ  การประสานงานเปนไปตามระบบ สรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูมาติดตอราชการ  กอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกชุมชน   การพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องทั้ง
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาแหลงน้ํา  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาคนและสังคม  การสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา

1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง

รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา

ประจําป(บาท)

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

(บาท)

รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางพัฒนา กอสราง ปรับปรุง

บํารุงรักษาถนน
ทอระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
และผิวจราจร

แนวทางพัฒนา ติดตั้งปรับปรุงไฟฟา

แนวทางพัฒนา พัฒนาดานแหลงน้ํา

แนวทางพัฒนา    การวางผังเมือง

แนวทางพัฒนา    พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ดานอ่ืนๆ

5

3

4

1

11

4

2

1

1

7

80

66.66

25

100

63.63

8,128,000

4,858,000

28,428,000

100,000

2,606,000

8,533,211

513,000

260,700

20,000

2,447,200

93.48

10.56

0.09

20

93.90



ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง

รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา

ประจําป(บาท)

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการ

จริง
(บาท)

รอยละ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนาการสงเสริมการ
กระจายรายไดแกประชาชน

แนวทางพัฒนา   สงเสริมอาชีพและเพ่ิม
รายไดแกประชาชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางพัฒนา   การสังคมสงเคราะห

และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส

แนวทางพัฒนา การสาธารณสุข
การรักษาพยาบาล
และการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ

แนวทางพัฒนา    การสงเสริมดานกีฬา
และนันทนาการ

แนวทางพัฒนา    การสงเสริม
การศึกษา

แนวทางพัฒนา   การสงเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ิน

4

6

8

7

3

9

8

1

6

6

4

3

8

7

25

100

75

57.14

100

88.89

87.5

360,000

400,000

306,000

285,000

220,000

5,594,400

470,000

20,000

240,000

332,000

280,000

220,000

4,962,040

380,000

5.56

60

108.49

98.25

100

88.70

80.85



ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง

รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา

ประจําป(บาท)

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการ

จริง
(บาท)

รอยละ

แนวทางพัฒนา การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

แนวทางพัฒนา การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แนวทางพัฒนา การเสริมสรางความ
เขมแขงและความ
สงบเรียบรอยในชุมชน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง
การปกครอง และการบริหารจัดการ
แนวทางพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวม

รวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน

แนวทางพัฒนา การปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของ
บุคลากร

แนวทางพัฒนา การปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชและ
สถานที่

แนวทางพัฒนา การปรับปรุงขอมูล
และพัฒนาการจัดเก็บ
รายได

5

4

6

10

3

14

3

5

4

5

8

3

7

3

100

100

83.33

80

100

50

100

165,000

450,000

280,000

265,000

750,000

4,580,000

230,000

165,000

360,000

200,000

170,000

750,000

4,166,100

90,000

100

80

71.42

64.15

100

90.96

39.13



ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

จริง

รอยละ

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา

ประจําป(บาท)

จํานวน
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

(บาท)

รอยละ

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางพัฒนา สรางจิตสํานึก และ

ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนา เฝาระวังและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนา บําบัดฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2

2

3

1

2

3

50

100

100

30,000

15,000

60,000

10,000

10,000

20,000

33.33

66.66

33.33

รวมท้ังสิ้น 121 91 75.20 58,580,400 24,149,251 41.22



2. การประเมินผลการทําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
1. สาขาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

จากแบบประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  จะเห็นไดชัดวาจํานวน
โครงการที่ไดดําเนินการจริงมีเพียงไมก่ีโครงการ  การสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินยังไมเพียงพอ เพราะยังขาดแคลนในเรื่องงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  และไมสามารถทําใหบรรลุตาม
จุดประสงคที่วางไว   ภาพรวมของสาขาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  จะเปนเพียงแคแผนงานสรางและบูรณะ
สาธารณูปโภคและไฟฟา  สวนแผนงานพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค และบริโภค  และแผนงานพัฒนาการใชที่ดิน
ยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร

2. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ป 2558 ใหความสําคัญเก่ียวกับแผนพัฒนาดาน

เศรษฐกิจนอยเกินไป  แตก็ถือวาไดดําเนินการตามแผนที่วางไว  คือแผนการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีของอบต.
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในทองถ่ิน   ภาพรวมของแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจมีความชัดเจนและ
สนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนอยางดี

3. สาขาการพัฒนาสังคม
ถือไดวาการพัฒนาทางดานสังคมขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  ไดบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเนนใหความสําคัญตอชุมชน ระบบการศึกษาของเด็ก การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
รวมไปถึงการปองกัน  รักษา  และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สนองตอบตอความตองการถึงรอยละ 80

4. สาขาการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง  และการบริหารจัดการ
การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร  จุดประสงคหลัก  คือ มุงเนนใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารกิจการ  การดําเนินงานของ อบต. รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีความรู  สามารถใหการบริการแกประชาชนไดอยางเต็มที่  และเต็มความสามารถ  สวนเรื่องการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ก็บรรลุตามแผนที่วางไว

5. สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดประสงคสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  คือ การสรางจิตสํานึก

ใหกับชุมชน  ไดตระหนักถึงการอนุรักษ  รักษา  และปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชน  รวมทั้งทรัพยากรที่
สําคัญ   ใหคงอยูในชุมชนตลอดไป จากการประเมินผลในเชิงปริมาณ   ประชาชนทั่วไปไดมองเห็นความสําคัญ
ของการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดระดับหนึ่ง



สวนที่ 4
ผลการวิเคราะหศักยภาพ

การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

ดานเศรษฐกิจ
( SWOT Analysis )

จุดแข็ง
 มีพ้ืนท่ีรอยละ 90 ทําการเกษตร
 เปนแหลงผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ
 พ้ืนท่ีเหมาะสมกับการทําเกษตรอินทรีย
 มีพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานทดแทน

จุดออน
 เกษตรกรพ่ึงพาปจจัยการผลิต  ไดแก ปุยเคมี

สารเคมี เครื่องจักรท่ีมีราคาสูงทําใหเพ่ิม
ตนทุนการผลิต กระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ปญหาผลผลิตตอไรยังคงต่ํา

 ขาดการพัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน
 ปญหาดินเค็มและดินไมอุมน้ํา(ดินรวนปทราย)

ดินเสื่อมโทรมจากการใช
สารเคมี

 ปญหาผลการผลิตไมไดมาตรฐาน
 สถานท่ีจําหนายไมอยูในพ้ืนท่ี

โอกาส
 นโยบายในการสงเสริมเกษตรของรัฐบาล

ภัยคุกคาม
 ภัยธรรมชาติ เชน เกิดอุทกเกิดภัยแลงบอยครั้ง

ในพ้ืนท่ี(น้ําทวมและฝนไมตก
ตามฤดูกาลซ้ําซาก)

ดานสังคม
( SWOT Analysis )

จุดแข็ง
 มีความเอ้ือเฟอตอกันในสังคม(รอยละ 98 นับถือ

ศาสนาพุทธ)
 มีวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท่ีควรคาอนุรักษไว

ตลอดท้ังป(ฮีตสิบสองครองสิบสี่)
 ประชากรวัยแรงงานจํานวนวนมากในพ้ืนท่ี

จุดออน
 ประชาชนไมคอยใหความรวมมือตอภาครัฐ

เทาท่ีควร
 เกิดภาวะวางงาน

โอกาส
 ภาครัฐใหความสนใจในดานทรัพยากรมนุษย

มากข้ึน

ภัยคุกคาม
 ปญหาดานความคิดเห็นในเรื่องการเมืองไม

ตรงกันแบงแยกสแีบงพรรค
แบงพวก

 สื่อโฆษณาทําใหประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
มีคานิยมฟุมเฟอยใชจายไมเหมาะสม



ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
( SWOT  Analysis )

จุดแข็ง
 มีหนองน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี
 มีปลาน้ําจืดชุกชุม
 มีแมน้ําไหลผาน

จุดออน
 หนองน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน
 แมน้ํามีสภาพตื้นเขิน (ฤดูแลงน้ําจะแหง)
 ปาไมถูกแผวถางเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน

โอกาส
 นโยบายของรัฐท่ีจะขุดลอกหนองน้ําทําเปน

แกมลิงเพ่ือใชกักเก็บน้ํา

ภัยคุกคาม
 ฤดูแลงน้ําในแหลงน้ําแหงขอด
 ฤดูฝนน้ําจะหลากเขาทวมบานเรือนและไรนา

ของราษฎร
 เกิดอัคคีภัยในชวงฤดูแลง(ภัยธรรมชาต)ิ

ดานการเมือง / กฎหมาย / นโยบาย
( SWOT  Analysis )

จุดแข็ง
 มีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลดอนหายโศก

จุดออน
 ปญหาดานความคิดเห็นในเรื่องการเมืองไม

ตรงกันแบงสแีบงพรรคแบง
พวก

 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนโยบาย
ทุกระดับ

โอกาส
 มีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินรัฐธรรมนูญ /

กฎหมายเกื้อหนุน
 การบริหารงานแบบ CEO
 นโยบายเรงดวนของรัฐบาล

ภัยคุกคาม
 งบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบลมี

คอนขางจํากัดไมสามารถพัฒนา อบต.ได
อยางรวดเร็วและท่ัวถึงภายในหนึ่ง
ปงบประมาณ

ดานเทคโนโลยี
( SWOT  Analysis )

จุดแข็ง
 มีคอมพิวเตอรใชอยางเพียงพอในสํานักงาน
 มีหอกระจายขาวประจําหมูบาน
 มีอินเตอรเน็ตใช

จุดออน
 ความลาสมัยของเทคโนโลยีในสํานักงาน
 ขาดการประยุกตใชในเทคโนโลยี่
 บุคลากรขาดความรูความสามารถ
 ระบบอินเตอรเน็ตไมคลุมในพ้ืนท่ี

โอกาส
 ประชาสัมพันธ,แจงขาวสาร   ทางหอกระจายขาว
 ติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว

ภัยคุกคาม
 ไวรัส
 ภัยท่ีมากับระบบไอที



ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
วิสัยทัศน

“ ชุมชนนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  รวมถึงการคมนาคมใหประชาชนเขาถึงการ
บริการไดสะดวก

2. สงเสริมกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ และพัฒนาสินคาการเกษตรอินทรียใหได
มาตรฐาน

3. สงเสริมดานการศึกษา ทํานุบํารุงและฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
5. สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน

เปาหมาย
1. เพ่ือใหชุมชนเปนสังคมที่กินดี มีสุข
2. เพ่ือใหมรีะบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในทองถ่ินอยางคลอบคุมทุกพ้ืนที่
3. เพ่ือพัฒนาสินคาจาก กลุมเกษตรกร กลุมสตรี ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
4. เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและสงเสริมภูมิปญญาปราชญชาวบาน
5. เพ่ือใหชุมชนมสีุขภาพดี อยูดี มีสุข และทรัพยากรธรรมชาติคงอยูกับชุมชน

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
ยุทธศาสตรท่ี 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ
1.1 การปรับปรุงซอมสรางถนนใหไดมาตรฐาน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนในพ้ืนที่สามารถใชประโยชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง
1.2 การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบใหสะอาดมีคุณภาพเพ่ือในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือ

ใชในการเกษตร
1.3 การปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปาหมูบาน ใหน้ําสะอาดและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
1.4 การขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในตําบลใหทั่วถึง

1.5 การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ดวยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ําที่ใชในการเกษตรภายในเขตพ้ืนที่

ยุทธศาสตรท่ี 2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ
2.1 การแกไขปญหาความยากจน โดยสรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหแบประชาขน
2.2 สนับสนุนกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน
2.3 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ใหไดรับเบี้ยสงเคราะหอยางเปนธรรม

และทั่วถึง
2.4 จัดฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน เยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป
2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน ไดออกกําลังกาย โดยจัดหาสถานที่และ

อุปกรณกีฬารวมทั้งการแขงขันกีฬาตางๆ เชน การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนตน



ยุทธศาสตรท่ี 3. ดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ
3.1 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใหไดรับการพัฒนาในดานตางๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง ทั้งในดานวัสดุ
อุปกรณการศึกษา และงบประมาณในการจัดการศึกษา ดานอาคาร สถานที่

3.2 สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส พรอมทั้งประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
3.3 สงเสริมและอนุรักษประเพณี วัฒนาธรรม งานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานประเพณีสงกรานต

งานบุญบั้งไป งานลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา เชน ประเพณีวันเขาพรรษา
ประเพณีการทอดเทียน  เปนตน

ยุทธศาสตรท่ี 4. ดานการบริหาร
กลยุทธ
4.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงใหประชาชนมีสวนรวมการ

สนับสนุนประชาคมและองคกรประชาชน ไดรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนชาวตําบลดอนหายโศก

4.2 สงเสริมหนวยงานราชการตางๆ ในเขตพ้ืนที่ไมวาจะเปนใหการสนับสนุนและรวมมือ
โรงเรียน วัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกลุมอาชีพตางๆ ที่จัด
ข้ึนในตําบลดอนหายโศก อยางทั่วถึง

4.3 ปรับปรุงใหการบริการของขาราชการ พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศก ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว
ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเปนไปดวย
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.4 สงเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบรอย ของตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด

4.5 สงเสริมสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 5. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

5.1 สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน โดยดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะใหมี
ประสิทธิภาพ ไมใหมีขยะตกคางตามบานเรือนประชาชน เพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

5.2 สงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ใหประชาชนและเยาวชนมีความสมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ อารมณและสติปญญา

3.3 สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีแกผูสูงอายุ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ดอนหายโศก ออกหนวยบริการตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุ

5.4 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตําบลใหมีความเขมแข็ง สามารถใหบริการ
ประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

5.5 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในตําบลดอนหายโศกใหคงสภาพ
ที่สวยงาม



วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอหนองหาน
วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู สูวิถีพอเพียง การทองเที่ยวมรดกโลก”
พันธกิจ

1. สรางหมูบานชุมชนเขมแข็งโดยขับเคลื่อนกลไกของ “บวร” บาน วัด ราชการ
2. การดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาการทองเทียวแหลงมรดกโลกบานเชียง
4. การพัฒนาองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย
รวมกันเปนหนึ่ง เปนที่พึงของคนหนองหาน

ยุทธศาสตรที่ 1. การเสริมสรางสังคมอยูดีมีสุข
1.1 เสริมสรางหมูบานชุมชนเขมแข็ง
1.2 สงเสริมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน
1.3 สงเสริมการลดอบายมุขและจัดระเบียบสังคม
1.5 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
1.6 สงเสริมใหมีการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
1.7 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
1.8 การอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาขอพิพาท

ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาบริการจัดการดานการเกษตร
2.1 เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา
2.2 สงเสริมการทําเกษตร 1 ไร 1 แสนบาท/ป
2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและองคกรทางการเกษตรใหเปนตนแบบการเรียนรูสูชุมชน
2.4 สงเสริมพัฒนา คุณภาพพันธพืชและพันธสัตว
2.5 สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามทางพระราชดําริ
2.6 สงเสริมศักยภาพในการพัฒนาทักษะความรูของเกษตรกร

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลก
3.1 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวมรดกโลกบานเชียง
3.2 สงเสริมการมีสวนรวมและเครือขายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบานเชียง
3.4 สงเสริมการประชาสัมพันธ
3.5 สงเสริมการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
3.6 สงเสริมภาพลักษณในการจัดงานมรดําโลกบานเชียง

ยุทธศาสตรที่ 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4.1 สงเสริมการบริหารอําเภอแบบบูรณาการ
4.2 สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
4.3 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ
4.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางการทํางานแบบบูรณาการของบุคลากร



วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ พัฒนาจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน
“อุดรธานีเมืองนาอยู เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นําหนาดวยการศึกษา พัฒนาการทองเที่ยว”

พันธกิจ
1. การสรางความเขมแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี่
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบปลอดภัย
3. พัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางพัฒนาของอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง
4. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เพ่ืเพ่ิม

รายไดของประชาชนในจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน
6. การประยุกตใชเทคโนโลยี่เพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1. สรางความเขมแข็งและสงเสริมการรวมกลุมของเกษตร
2. สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการทําเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมใหมีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการและ
เครือขายโดยสงเสริมการตอยอดภูมิปญญา และความเปนไทยที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณชุมชนการสงเสิรมสรางตราสัญลักษณของสินคา
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.เพ่ิมความสมบูรณและพ้ืนที่ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติรวมทั้งการปองกันไฟปาและการจัดทําแนว
เขตปาอนุรักษที่ชัดเจนและปองกันรักษาปาเชิงรุก
2.ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเผยแพรความรู เทคโนโลยี่ใน
การฟนฟูบํารุงดินและการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
3.ปลูกจิกสํานึกใหเกิดความตระหนักและชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5. การพัฒนาพ้ืนที่ชุมน้ํา เพ่ือการเกษตรและสรางความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา
ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการทองเท่ียว
1. พัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิมและแสวงหาแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม ทั้งแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติวัฒนธรรมและที่มนุษยสรางข้ึนใหมีคุณภาพพรอมสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยว
2. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว
3. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาในการรักษา

ทรัพยากรการทองเที่ยว
4. สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในดานการทองเที่ยวโดยวิถี

วัฒนธรรมชุมชน



ยุทธศาสตรท่ี 4 :.ดานการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขม
1. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่อยูในความรับผิดชอบ
2. เสริมสรางควมสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
3. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและการเสิรมสรางสุขภาพอนามัย
4. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ
5. เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรีและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาดานตางๆ รวมทั้งปลุกจิตสํานึกในความรักความสามัคคีและ
ความเปนไทย

6. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน เชน จัดทําแผนชุมชน
7. การจัดทําฐานขอมูลทุกดาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรท่ี 5: ดานการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขม
1. สงเสริม ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน
2. ปลูกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดี
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้นต่ํา

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

ประชาชนภายในพ้ืนที่ไดรับความ
สะดวกในการใหบริการดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณู
ประการ

1.1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  ทอระบาย
น้ํารางระบายน้ํา  และผิวจราจร

1.2 ติดตั้งปรับปรุงไฟฟา

1.3 พัฒนาดานแหลงน้ํา

1.4 การวางผังเมือง
1.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการดาน

อ่ืนๆ

1.1.1 กอสรางถนนลาดยาง
1.1.2 กอสรางถนน คสล.
1.1.3 กอสรางถนนลูกรัง
1.1.4 ซอมแซมถนนลูกรัง
1.1.5 กอสรางระบบระบายน้ํา

1.2.1 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
1.2.2 ติดตั้งไฟฟาเพ่ือการเกษตร
1.2.3 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร

1.3.1 ขุดลอก หนอง หวย ฝาย เพ่ือ
การเกษตร

1.3.2 กอสรางประปาหมูบาน
1.3.3 ขุดบอบาดาล
1.4.1 โครงการบานเมืองนาอยู
1.5.1 โครงการกอสรางศาลาพักศพ

(ศาลาเอนกประสงค)
1.5.2 โครงการกอสรางเมรุมาศ
1.5.3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

จํานวน 10 สาย

จํานวน 5 หมูบาน

จํานวน 5 แหง

จํานวน10หมูบาน
จํานวน 5 แหง
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้นต่ํา

2.
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

เกษตรกรมีอาชีพที่ม่ันคงและ
ดํารงชีพอยางมีความสุข

2.1 การสงเสริมการกระจายรายไดแก
ประชาชน

2.2 สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแก
ประชาชน

2.1.1 สงเสริมกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต
2.1.2 การฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุม
วิสาหกิจชุมชน
2.1.3 สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตขาว
2.1.4 สงเสริมกลุมสวัสดิการรานคา

2.1.1 สงเสริมอาชีพกลุมปุยอินทรีย
2.1.2 สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง
2.1.3 สงเสริมกลุมไรนาสวนผสมเศรษฐกิจ

พอเพียง
2.1.4 สงเสริมอาชีพกลุมเย็บผาสําเร็จรูป
2.1.5 สงเสริมอาชีพกลุมดอกไมประดิษฐ
2.1.6 สงเสริมอาชีพกลุมแปรรูปอาหาร
2.1.7 สงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยงปลาดุก
2.1.8 สงเสริมอาชีพกลุมเพาะปลูกเห็ด
2.1.9 สงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยงจิ้งหรีด
2.1.10 สงเสริมการปลูกยางพารา
2.1.11 อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตรตําบลดอนหายโศก

จํานวน 5 กลุม

จํานวน 5 กลุม
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้น
ต่ํา

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณและ
ความกินดีอยูดีมีสุขข้ึน

3.1 การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส

3.2 การสาธารณสุข  การรักษาพยาบาล และ
การปองกันควบคุมโรคติดตอ

3.3 การสงเสริมดานกีฬา  และนันทนาการ

3.1.1 โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ
3.1.2 โครงการสงเคราะหผูพิการ
3.1.3 โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส
3.1.4 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส
3.1.5 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยตางๆ

3.2.1 โครงการตรวจสุขภาพถวนหนา
3.2.2โครงการอบรมผูนําในการออกกําลังกาย
3.2.3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  อสม.
3.2.4 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก
3.2.5 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
3.2.6 โครงการปองกันโรคไขหวัดนก
3.2.7 โครงการปองกันโรคเอดส
3.3.1การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 12อบต.
3.3.2 การแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด
3.3.3 อุดหนุนการแขงขันกีฬาโรงเรียนในเขต
ตําบลดอนหายโศก
3.3.4 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
3.3.5 การแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รอยละ 50 ไดรับ
การแกไข

รอยละ 50 ไดรับ
การแกไข

จํานวน 2 ครั้ง
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้นต่ํา

3.4 การสงเสริมการศึกษา

3.5การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน

3.6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

3.4.1 โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา
3.4.2 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.4.3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
3.4.4 โครงการอบรมศึกษาดูงานผูดูแลเด็ก
3.4.5 อุดหนุนทําการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
3.4.6 อุดหนุนนักเรียนเรียนดี ยากจน และ
ดอยโอกาส
3.4.7 โครงการกอสรางโรงอาหาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
3.4.8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องเลนเด็ก
กอนปฐมวัย
3.5.1 จัดงานประเพณีเขาพรรษา
3.5.2 จัดงานประเพณีสงกรานต
3.5.3 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
3.5.4 จัดงานประเพณีลอยกระทง
3.5.5 จัดงานวันสําคัญทางศาสนา
3.5.6 จัดงานวันสําคัญรัฐพิธี
3.6.1โครงการอบรมกลุมเสี่ยงปญหายาเสพติด
3.6.2 อุดหนุนการปองกันปญหายาเสพติด

แกอําเภอหนองหาน

5 กิจกรรม

4 กิจกรรม

2 กิจกรรม
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้นต่ํา

3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.8 การเสริมสรางความเขมแข็งและความ
สงบเรียบรอยในชุมชน

3.7.1 การฝกอบรม  อปพร.
3.7.2 การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชน
3.7.3 จัดตั้งหนวยกูชีพ  อบต.ดอนหายโศก
3.7.4 จัดหาเครื่องแบบ  อปพร.
3.7.5 จัดซื้อเครื่องมือรักษาความปลอดภัยให
อปพร.
3.8.1 โครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
3.8.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณรักษาความ
ปลอดภัย
3.8.3 อุดหนุนการจัดระเบียบสังคมอําเภอ
หนองหาน

2 กิจกรรม

3 กิจกรรม
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้นต่ํา

4.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การปกครอง
และการ
บริหารจัดการ

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินซึ่งเปนบานของตัวเอง

4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน

4.2 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร

4.1.1 โครงการ  อบต.สัญจร
4.1.2 โครงการจัดเก็บขอมูล  จปฐ/กชช 2 ค.
4.1.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณเสียงตามสาย
4.1.4 โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต.
4.2.1 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

ระเบียบ กฎหมาย
4.2.2 โครงการลดข้ันตอนในการบริการ

ประชาชน
4.2.3 โครงการอบรมความรูเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

4.2.4 สงเสริมการศึกษาบุคลากร  อบต.
4.2.5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่

5 กิจกรรม

4 กิจกรรม
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้นต่ํา

4.3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
และสถานที่

4.4 การปรับปรุงขอมูล และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได

4.3.1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณใน
สํานักงาน

4.3.2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
4.3.3 โครงการจัดซื้อรถกูชีพ
4.3.4 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
4.3.5 โครงการกอสรางศูนยกูชีพ อบต.ดอน

หายโศก
4.3.6 โครงการปรับปรุงศูนยถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือการ  เกษตรตําบลดอน
หายโศก

4.4.1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

4.4.2 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธให
ความรูเก่ียวกับการเสียภาษี

4.4.3 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม
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ยุทธศาสตร เปาประสงค
(Goals)

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด
(KPI)

คาเปาหมายขั้น
ต่ํา

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

คนในชุมชนมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประโยชนเหมาะสมและ
สิ่งแวดลอมมีความสมดุลยและ
ยั่งยืน

5.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5.2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

5.3 บําบัดฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5.1.1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธดานความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

5.1.2 โครงการจัดระเบียบและรักษาความ
สะอาดในชุมชน
5.1.3 โครงการประกวดหมูบานนาอยู

5.2.1 โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญ
5.2.2 โครงการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว
5.2.3 โครงการปรับปรุงแหลงน้ํา

สาธารณะ
5.3.1 โครงการปลูกตนไมในที่สาธารณะ
5.3.2 โครงการฟนฟูปาชุมชน
5.3.3 โครงการบําบัดน้ําเสีย
5.3.4 โครงการปองกันปญหาน้ําทวม

2 กิจกรรม

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม
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บทท่ี 5
บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร / แนวทางพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง 5 7,948,000 5 4,990,000 5 2,088,000 15 15,026,000

บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา
รางระบายน้ํา และผิวจราจร

1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งปรับปรุงไฟฟา 3 4,671,000 3 3,294,000 3 3,519,000 9 11,484,000
1.3 แนวทางการพัฒนา ดานแหลงน้ํา
1.4 แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค 11 2,276,000 8 1,146,000 7 1,110,000 26 4,532,000

สาธารณูปการ ดานอ่ืนๆ

รวม 20 14,995,000 17 9,530,000 17 6,817,000 54 31,342,000
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร / แนวทางพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการกระจายรายได 4 340,000 4 340,000 4 340,000 12 1,020,000

แกประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได 5 490,000 5 490,000 5 490,000 15 1,470,000

แกประชาชน

รวม 9 830,000 9 830,000 9 830,000 27 2,490,000
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร / แนวทางพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะหและพัฒนา 6 256,000 6 256,000 6 256,000 18 768,000

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาส

3.2 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 6 235,000 6 235,000 6 235,000 18 705,000
และการปองกันควบคุมโรคติดตอ

3.3 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมดานกีฬา และ 3 270,000 3 270,000 3 270,000 9 810,000
นันทนาการ

3.4 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา 9 5,994,400 9 5,994,400 9 5,994,400 27 17,983,200
3.5 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 8 470,000 8 470,000 8 470,000 24 1,410,000

ทองถ่ิน
3.6 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา 5 155,000 5 155,000 5 155,000 15 465,000

ยาเสพติด
3.7 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 450,000 4 450,000 4 450,000 12 1,350,000
3.8 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความเขมแข็งและ 4 290,000 3 90,000 3 90,000 10 470,000

ความสงบเรียบรอยในชุมชน
รวม 45 8,120,400 44 7,920,400 44 7,920,400 133 23,961,200
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร / แนวทางพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ

4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 9 215,000 9 215,000 9 215,000 27 645,000
ในการพัฒนาทองถ่ิน

4.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 3 430,000 2 400,000 2 400,000 7 1,230,000

การทํางานของบุคลากร
4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใช 9 1,210,000 6 400,000 4 800,000 19 2,410,000
และสถานท่ี

4.4 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงขอมูลและพัฒนาการ 3 230,000 2 30,000 3 230,000 8 490,000
จัดเก็บรายได

รวม 24 2,085,000 19 1,045,000 18 1,645,000 61 4,775,000
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร / แนวทางพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5.1 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนัก 2 30,000 2 30,000 2 30,000 6 90,000
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

5.2 แนวทางการพัฒนา เฝาระวังและปองกันทรัพยากร 2 15,000 2 15,000 2 15,000 6 45,000
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.3 แนวทางการพัฒนา บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4 45,000 4 45,000 4 45,000 12 135,000
และสิ่งแวดลอม

รวม 8 90,000 8 90,000 8 90,000 24 270,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ ของทองถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ลําดับ

ท่ี
แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

1
โครงการสราง
ถนนลาดยาง

เพ่ือใหประชาชน
ในตําบลมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก

1. ถนนลาดยางขนาดกวาง
(6 เมตร ยาว 3,000 เมตร)

บานบอคํา ม.2 ถึง
บานหนองตะใกล
ตําบลสรอยพราว

7,200,000 -
7,200,000 ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อื่น

2. ถนนลาดยางขนาดกวาง
(6 เมตร ยาว 3,000 เมตร)

บานโนนสะอาด ม.3 ถึง
บานศาลา ต.โพนงาม
อ.หนองหาน

7,200,000 7,200,000 - ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อื่น

3. ถนนลาดยางขนาดกวาง
(6 เมตร ยาว 7,000 เมตร)

บานดอนหายโศก ม. 8 ถึง - 16,800,000 16,800,000 ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

บานศาลา ต.โพนงาม ไดสะดวกและปลอดภัย
หนวยงาน

อื่น
อ.หนองหาน

4. ถนนลาดยางขนาดกวาง
(6 เมตร ยาว 3,000 เมตร)

บานหนองเตา ม. 4
ถึง บานหวานใหญ
ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ

7,200,000 7,200,000 -
ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อื่น

5.ถนนลาดยางขนาดกวาง
(6 เมตร ยาว 2,500 เมตร)

บานหนองกลา ม.6 ถึง
ตําบลดอนกลอย
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อื่น
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ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

2
โครงการซอม
สรางถนน

เพ่ือใหประชาชน
ใน 1. ถนนลาดยางขนาดกวาง บานกั้ง ม.10 ถึง บ.สรอย 403,200 403,200 403,200 ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

ลาดยางภายใน
ตําบล ตําบลมีถนนสัญจร 6 เมตร ยาว 120 เมตร

พราว(ติดตอเขต ต.สรอย
พราว) ไดสะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
อ่ืน

ดอนหายโศก ไปมาสะดวก
2. ถนนลาดยางขนาดกวาง บานหนองกลา ม.๖ ถึง ม.7 3,500,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

6 เมตร ยาว 2,500 เมตร
บานโคกสําราญ(ถนนเช่ือม
กับ ไดสะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
อ่ืน

ตําบลสรอยพราว)

3. ถนนลาดยางขนาดกวาง
6 เมตร ยาว 2,500 เมตร

บานกั้ง ม.10 ถึง ม.5บาน
นาอุดม(ถนนเช่ือมกับ
ตําบลสามพราว)

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

3
โครงการกอสราง
ถนน คสล.

เพ่ือใหประชาชน
ในตําบลมีถนน
สัญจร
ไปมาสะดวก

1. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 400 เมตร

บานโนนสะอาด ม.3 ถึง
ทางเช่ือมสามแยกบานดอน
หายโศก-บานศาลา ต.โพนงาม

896,000 896,000 896,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

2.กอสรางถนน คสล.
(แยกไปดอนแคน) กวาง
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

บานกั้ง ม.10 3,360,000 3,360,000 3,360,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

3.กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

บานหนองคอพัฒนา
ม. 9 ถึง บานหนองเตา ม.4

3,360,000 3,360,000 3,360,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน
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ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
4.กอสรางถนน คสล. บานบอคํา หมูท่ี 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
บานบอคํา ถึง บานกั้ง จากบานนางดวงป-บานกั้ง ไดสะดวกและปลอดภัย
กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ซอยหลังบานกํานันบัวใส)
5. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 500 เมตร

บานโคกสําราญ ม. 7
จากคายลูกเสือ-สามแยก
ถนนหนองหาน-เพ็ญ

1,000,000 - -
ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

6. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

บานโนนสะอาด ม.3
ภายในหมูบาน

2,300,000 2,300,000 2,300,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

7. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 500 เมตร

บานหนองเตา ม.4
ภายในหมูบาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

8. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

บานดอนหายโศก ม.8
จากบานนายเฮียง-แยกสอง
คอน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

9. ถนน คสล. ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 800 เมตร

บานหนองคอพัฒนา ม.9
จากหนองคอ-แยกนาอุดม 1,400,000 - -

ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
อ่ืน

10. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 500 เมตร

บานกั้ง ม.10สี่แยกรานคา
ชุมชน-บานนางทองมา หา
ผลดี

1,120,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

11. ถนน คสล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 500 เมตร

บานหนองกลา ม.6 ภายใน
หมูบานหนองกลา-โคกสําราญ

1,120,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

อบต.
หนวยงานอืน่
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ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

4
โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา

เพ่ือแกปญหาน้ํา
ทวมขัง 1. รางระบายน้ําขนาดกวาง บานหนองเตา ม.4 2,500,000 2,500,000 - สามารถระบายน้ําได อบต.

0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร ภายในหมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน

อ่ืน
ยาว 1,000 เมตร
2. รางระบายน้ําขนาดกวาง บานหนองกลา ม.6 2,500,000 - 2,500,000 สามารถระบายน้ําได อบต.

0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร ภายในหมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน

อ่ืน
ยาว 1,000 เมตร
3. รางระบายน้ําขนาดกวาง บานกั้ง ม.1 600,000 600,000 600,000 สามารถระบายน้ําได อบต.

0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร ภายในหมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน

อ่ืน
ยาว 230 เมตร

5
ซอมแซมถนน
ลูกรัง

เพ่ือใหประชาชน
ใน ถนนลูกรังขนาดกวาง จํานวน 10 หมูบาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

ภายในตําบล
ดอนหายโศก ตําบลมีถนนสัญจร 4 เมตร ระยะทาง ไดสะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
อ่ืน

(หมูท่ี 1 -หมูท่ี
10) ไปมาสะดวก จํานวน 5,000 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ ของทองถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ดานแหลงนํ้า

ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

6
โครงการขุดลอก
ลําหวย เพ่ือใหประชาชนมี 1.ขุดลอกหนองสรางใหม ม.2 บานบอคํา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.
และหนองน้ํา
สาธารณะ น้ําใชในการเกษตร ขนาดกวาง 250 เมตร

(หนองสรางใหม/หนองบอ
คํา)

การเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
อ่ืน

อยางเพียงพอ ลึก 6 เมตร ยาว 170 เมตร
2. ขุดลอกคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร บานหนองกลา ม. 6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

(จํานวน 2 ท่ี) กวาง 3 เมตร
(ลําหวยนาทม/หวยดอน
บาก)

การเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
อ่ืน

ลึก1.5 เมตร ยาว 1,000
เมตร
3. ขุดลอกคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร บานหนองกลา ม. 6 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

ขนาดกวาง 3 เมตร (ลําหวยวังขอน)
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
อ่ืน

ลึก 1.5 เมตร ยาว 500
เมตร
4. ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ บานโคกสําราญ ม. 7 768,000 768,000 768,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

ขนาด 4 ไร ลึก 6 เมตร
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
อ่ืน

5.ขุดลอกลําหวยโจดเปนถนน บานหนองคอพัฒนา ม. 9 1,536,000 - - ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

ขนาดกวาง 4 เมตรลึก4เมตร ลําหวยโจด-หนองเตา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
อ่ืน

ยาว 800 เมตร
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ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
6. ขุดลอกคลองดอนซอมขาว

บานกั้ง หมูท่ี 10 จากฝาย
หนองแสนตอ-บานโพงาม

- 768,000 -
ประชาชนมีน้ําใชใน

อบต.
หนวยงานอ่ืน

การเกษตรอยาง
เพียงพอ

7. ขุดลอกลําหวยขุมปูน
4 เมตร ลึก 4 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร

ขุดลอกลําหวยขูมปุน
บานดอนหายโศก ม.8

- 1,536,000 -
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน

8. ขุดลอกลําหวยหินเรียน
กวาง 12 เมตร ลึก 4 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

ลําหวยหินเรียน
บานอุดม ม.5

5,000,000 5,000,000 5,000,000
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน

9.ขุดลอกหวยจาง
ขนาดกวาง 13 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาว 2,000

เมตร

บานอุดม ม.5 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน

10.ขุดลอกหนองกุดโน ชวงท่ี
2

ขนาดกวาง 142 เมตร
ลึก 7.5 เมตร ยาว 188

เมตร

บานหนองเตา ม.4 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน

11.ขุดลอกหนองกุดฮี
ขนาดกวาง 14 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาว 800 เมตร

บานดอนหายโศก ม.8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีน้ําใชใน
อบต.

หนวยงานอ่ืน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ
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ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
12.ขดลอกลําหวยจํานวน 2
จุด
จุดท่ี1. ขุดลอกหนองแสนตอ
ขนาดกวาง 250 เมตร
ลึก 6 เมตร ยาว 200 เมตร
จุดท่ี2.ขุดลอกลําหวยหนอง
แจ ลึก 3 เมตร ยาว 1,500
เมตร

บานกั้ง ม.10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.
การเกษตรอยาง
เพียงพอ หนวยงานอ่ืน

7 กอสรางฝายน้ําลน
เพ่ือใหประชาชนมี
น้ํา

1. กอสรางฝายน้ําลน
ขนาด 10 x 2 เมตร

บานหนองกลา ม. 6
ฝายน้ําลนหวยดอนบาก

400,000 400,000 400,000
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน

ใชในการเกษตร
อยาง
เพียงพอ

2. กอสรางฝายน้ําลน
ขนาด 15 x 2 เมตร

หวยลําเจียด
บานดอนหายโศก ม.8

675,000 675,000 675,000
ประชาชนมีน้ําใชใน

อบต.
หนวยงานอ่ืน

การเกษตรอยาง
เพียงพอ

3. ฝายน้ําลน ขนาดกวาง
15 เมตร ยาว 150 เมตร

บานกั้ง ม. 1 525,000 525,000 525,000
ประชาชนมีน้ําใชใน

อบต.
หนวยงานอ่ืน

การเกษตรอยาง
เพียงพอ

4. ฝายน้ําลน ขนาดกวาง
15 เมตร ยาว 200 เมตร

หมูท่ี 10 บานกั้ง
ลําหวยหนองแก

600,000 600,000 600,000
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน

5. ฝายน้ําลน ขนาดกวาง
15 เมตร ยาว 200 เมตร

บานนาอุดม หมูท่ี 5 600,000 600,000 600,000
ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อบต.
หนวยงานอ่ืน
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ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
6. ฝายน้ําลน ขนาดกวาง บานโนนสะอาด หมูท่ี 3 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

12 เมตร ลึก 2 เมตร
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
อ่ืน

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพ่ือเปนสถานท่ีผัก
ผอน 1. ขุดลอกหนองน้ําปริมาตร

ดินขุด 6,400 ลบ.ม.
- กอสรางศาลากลางน้ํา

ขนาด 14x20 เมตร

หนองน้ําสาธารณะ
บริเวณ วัดปาสองคอน
บานกั้ง ม.1

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีผักผอน
หยอนใจ

อบต.
หนวยงาน

อ่ืนหนองน้ําสาธารณะบริเวณ หยอนใจ

2. ขุดลอกหนองน้ําปริมาตร
ดินขุด 2,000 ลบ.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา

- กอสรางศาลากลางน้ํา

หนองสาธารณะโคก
ดอนดู บานหนองกลา
ม.6

1,000,000 1,000,000 - มีสถานท่ีผักผอน
หยอนใจ

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน

9 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหมีน้ําอุปโภค - จํานวน 5 แหง บานกั้ง หมูท่ี 1, 10
บานบอคํา หมูท่ี 2
บานหนองเตา หมูท่ี 4
บานดอนหายโศก หมูท่ี
8

15,000,000 15,000,000 -
ชุมชนมีน้ําอุปโภค -
บริโภค อยางเพียงพอ

อบต.
หนวยงาน

อ่ืน(บาดาลขนาดกลาง)
บริโภค อยาง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา และผิวจราจร

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

1
โครงการกอสราง
ถนน เพ่ือใหประชาชนใน

1.ถนนขนาดกวางภายใน
หมูบาน บานดอนหายโศก ม. 8 300,000 300,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ตําบลมีถนนสัญจร 4 เมตร ยาว3,000เมตร ไดสะดวกและปลอดภัย
ไดสะดวก 2.กอสรางถนน ระยะทาง บานโนนสะอาด ม. 3 200,000 - 200,000 ประชาชนมีถนนสัญจร สวนโยธา

2,000 เมตร ตามลําหวยคอนยาง
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

3.กอสรางถนน ระยะทาง บานหนองคอพัฒนา 200,000 200,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
2,000 เมตร หมูท่ี 9 ไดสะดวกและปลอดภัย
4.กอสรางถนน 2 จุด บานนาอุดม ม.5 400,000 400,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ระยะทาง 2,000 เมตร
บานนาอุดม ถึง บาน
หนองเตา ไดสะดวกและปลอดภัย
หวยคําบก ถึง บานหวาน

5.รอบท่ีสาธารณะ บานกั้ง หมูท่ี.10 400,000 400,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
โคกหนองแสนตอ ไดสะดวกและปลอดภัย
ระยะทาง 2,000 เมตร และเปนแนวกันไฟปา
6.กอสรางถนนภายในหมูบาน บานบอคํา หมูท่ี 2 200,000 - 200,000 ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
ระยะทาง 1,000 เมตร บานนางดวงป-สามแยก ไดสะดวกและปลอดภัย

ทายหมูบาน(โรงสีขาว) และเปนแนวกันไฟปา
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ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด
ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ หนวยงาน

2559 2560 2561 (KPI)
7.ถนนลําหวยคําพง-หนองคอฯ บานหนองเตา หมูท่ี 4 200,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
ระยะทาง 500 เมตร ไดสะดวกและปลอดภัย

และเปนแนวกันไฟปา
8.ถนนตามลําหวยวังสิม บานกั้ง หมูท่ี 1 200,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
ระยะทาง 500 เมตร ไดสะดวกและปลอดภัย

และเปนแนวกันไฟปา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา การกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา และผิวจราจร

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

2
โครงการกอสราง
ถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนใน 1.ถนน คสล.ภายในหมูบาน บานกั้ง ม.1 300,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ตําบลมีถนนสัญจร ขนาดความกวาง ไดสะดวกและปลอดภัย
ไปมาสะดวก 4 เมตร ยาว 300 เมตร

2.ถนน คสล. ขนาดกวาง บานดอนหายโศก ม.8 150,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
3 เมตร ยาว 150 เมตร รอบ ร.ร ดอนหายโศก ไดสะดวกและปลอดภัย

3. ถนน คสล. ขนาดกวาง บานนาอุดม หมูท่ี 5 448,000 - 448,000 ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

จํานวน 2 จุด 1. ถนนเขาวัดปานาอุดม ไดสะดวกและปลอดภัย
หนวยงาน

อ่ืน
4 เมตร ยาว 200 เมตร 2.ซอยหมาเมิน
4. ถนน คสล. ขนาดกวาง บานนาอุดม หมูท่ี 5 - 300,000 300,000 ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

4 เมตร ยาว 300 เมตร
จากบานนายเดช ถึง สาม
แยก ไดสะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
อ่ืน

ไปบาน อ.อุทัย

3
โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา

เพ่ือแกปญหาน้ํา
ทวมขัง 1.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานโนนสะอาด ม.3 340,000 340,000 340,000 สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 200 เมตร
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2.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานกั้ง ม. 1 340,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร จากหนาโรงเรียนบานกั้ง อยางมีประสิทธิภาพ

ยาว 200 เมตร
โนนสะอาด-บานนาย
รุงโรจน จันทะบูลย

3.กอสรางรางระบายน้ํา บานกั้ง ม.1 680,000 680,000 - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร หนาวัดศรีชมช่ืน ถึง อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 400 เมตร ลําหวยวังสิม
4.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานกั้ง ม.10 170,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
1 เมตร ขนาดความ อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 500 เมตร
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา และผิวจราจร

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
5.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานบอคํา ม.2 170,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร (ภายในหมูบาน) อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 100 เมตร
6.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานหนองกลา ม.6 170,000 170,000 - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร (ภายในหมูบาน) อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 100 เมตร
7.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานนาอุดม หมูท่ี 5 170,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร (ภายในหมูบาน) อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 100 เมตร
8. รางระบายน้ําขนาดกวาง บานโคกสําราญ ม. 7 340,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร ภายในหมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 200 เมตร
9.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานดอนหายโศก หมูท่ี 8 170,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
0.3 เมตร ถึง 0.4 เมตร (ภายในหมูบาน) จากบาน อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 100 เมตร พอสมใจ-บานพอบัวบาน

4
โครงการกอสราง
ระบบ

เพ่ือแกปญหาน้ํา
ทวมขัง 1.รางระบายน้ําขนาดกวาง

2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร

บานหนองคอพัฒนา ม.9
(ลําหวยโจดและหวยคํา
พง)

200,000 200,000 200,000 สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
ระบายน้ํา อยางมีประสิทธิภาพ

ยาว 10 เมตร (ชนิดเหลี่ยม)
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2.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานหนองคอพัฒนา ม.9 - 200,000 สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร (ลําหวยกลาง) อยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 10 เมตร (ชนิดเหลี่ยม)
3.รางระบายน้ําขนาดกวาง บานบอคํา หมูท่ี 2 200,000 - - สามารถระบายน้ําได สวนโยธา
2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร หนองสรางใหม อยางมีประสิทธิภาพ
(ชนิดมีประตูเปดปด)
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1.1 แนวทางการพัฒนา การกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา และผิวจราจร

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

5
โครงการขุดลอกลํา
หวย เพ่ือใหประชาชนใน 1.ยกรองพูนดิน บานนาอุดม ม.5 600,000 600,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ตําบลมีน้ําใชในการ หวยคําบก ถึง หวยหินเรียน ไดสะดวกและปลอดภัย
ทําการเกษตรได
ตลอดป ระยะทาง 3,000 เมตร มีน้ําใชตลอดป

และมีถนนใชเพ่ือขนสง
2.หวยวังฉิม จากสะพาน ถึง บานกั้ง ม.1 200,000 - - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
วัดเทพสองคอน ไดสะดวกและปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 เมตร มีน้ําใชตลอดป
3.ขุดลอกลําหวยคําพง บานหนองเตา ม.4 400,000 400,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา
ลําหวยโจด - บานหวาน ไดสะดวกและปลอดภัย
ระยะทาง 2,000 เมตร มีน้ําใชตลอดป
4.ขุดลอกลําหวยกุดโนชวง2 บานหนองเตา ม.4 400,000 400,000 - ประชาชนสัญจรไปมา สวนโยธา

ขนาดกวาง 8 เมตร ไดสะดวกและปลอดภัย
ระยะทาง 2,000 เมตร มีน้ําใชตลอดป
5.ขุดลอกลําหวยโสกเม็ก บานโนนสะอาด หมูท่ี3 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

ขนาดกวาง 8 เมตร การเกษตรอยางเพียงพอ
หนวยงาน

อ่ืน
ระยะทาง 2,000 เมตร
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งปรับปรุงไฟฟา

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

6
โครงการขยายเขต
ไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมี 1.ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 2

จุดท่ี 1 บอคํา-หนองตะ
ใกล 234,000 - - ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

สาธารณะ ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง บานบอคํา จํานวน 2 จุด (ต.สรอยพราว) อยางท่ัวถึง
ระยะทาง 1,000 เมตร จุดท่ี 2 คายดอนบอสโก -

บานมวง (ต.ผักตบ)
2.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานดอนหายโศก ม. 8 - 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
(ลําหวยหนองจาน) ลําหวยหนองจาน อยางท่ัวถึง

ระยะทาง 1,000 เมตร
3.ขยายเขตไฟฟาในหมูบาน บานหนองคอพัฒนา 99,000 99,000 - ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 400 เมตร ม. 9 อยางท่ัวถึง

4.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานโนนสะอาด ม. 3 - 684,000 - 684,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 3,000 เมตร บานศาลา ต.โพนงาม อยางท่ัวถึง
5.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานดอนหายโศก ม.8 144,000 144,000 144,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
บานดอนหายโศกม.8 - ม.6 ถึงปาชา ม.6 อยางท่ัวถึง
ระยะทาง 250 เมตร
6.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานโนนสะอาด ม.3 99,000 - 99,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
จาก ร.รกั้งไปตามลําหวยยาง อยางท่ัวถึง
ระยะทาง 400 เมตร
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งปรับปรุงไฟฟา

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
7.ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน บานหนองกลา ม. 6 234,000 - - ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 1,000 เมตร ภายในหมูบาน ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

8.ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน บานโคกสําราญ ม. 7 126,000 - - ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 800 เมตร จากบานนายวัลลพ ถึง ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

บานพอคําผัน พิลาพรม
9.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร บานดอนหายโศก ม.8 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 1,000 เมตร จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

เสนทางบานศาลา
10.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานนาอุดม หมูท่ี 5 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ระยะทาง 1,000 เมตร
(นาอุดม ถึง บานหนอง
คอ) ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

11.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานนาอุดม หมูท่ี 5 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 1,000 เมตร เสนทางไปโคกสวางนาดี ในการเกษตรอยางท่ัวถึง
13.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานหนองเตา หมูท่ี 4 459,000 459,000 - ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 2,000 เมตร หนองเตา-บานหวาน ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งปรับปรุงไฟฟา

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
12.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานหนองเตา หมูท่ี 4 252,000 252,000 252,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
ระยะทาง 1,000 เมตร (บานหนองเตา - คํานอย) ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

13.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานกั้ง ม.10 252,000 252,000 252,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

จํานวน 2 จุด
จุดท่ี 1 บานกั้ง ถึง บาน
หนองกลา ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

ระยะทาง 1,000 เมตร
จุด ท่ี2.ดอนแคน-นาพอ
ยม

14.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร บานกั้ง ม.1 252,000 252,000 252,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ระยะทาง 1,000 เมตร
จากบานนางอรดีถึงวัดปู
เทพสองคอน ในการเกษตรอยางท่ัวถึง

7
โครงการเพ่ิมขนาด
หมอแปลง เพ่ือใหประชาชนมี

1.เพ่ิมขนาดหมอแปลง
ไฟฟา (KVA)

หมูท่ี 4 บานหนองเตา 100,000 100,000 100,000
ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ไฟฟา
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ

ในอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ

2.เพ่ิมขนาดหมอแปลง
หมูท่ี 9 บานหนองคอ
พัฒนา 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ไฟฟา (KVA)
ในอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ
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3.เพ่ิมขนาดหมอแปลง หมูท่ี 3 บานโนนสะอาด 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ไฟฟา (KVA)
ในอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ

3.เพ่ิมขนาดหมอแปลง หมูท่ี 6 บานหนองกลา 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

ไฟฟา (KVA)
ในอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ

8
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ภายใน เพ่ือใหประชาชนมี เพ่ิมจุดติดตั้งไฟฟาแสงสวาง จํานวน 10 หมูบาน 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา
หมูบาน (หมูท่ี1- หมู
ท่ี10) ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ภายในตําบลดอนหายโศก

ในอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

9
โครงการบานเมืองนา
อยู

เพ่ือจัดวางระบบผัง
เมือง ชุมชนท้ัง 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีการจัดวางระบบ สวนโยธา
ในชุมชนใหมีประ
สิทธิ ผังเมือง อยางมีประสิทธิ
ภาพ ภาพ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการดานอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

10
โครงการกอสรางเมรุ
เจริญ เพ่ือใหมีสถานท่ี เมรุ ขนาดกวาง 3 เมตร วัดเจริญธรรมาวาส 400,000 400,000 - ชุมชนมีสถานท่ีประกอบ สวนโยธา
ธรรมาวาสบานหนอง
เตา ม.4 ประกอบศาสนากิจ สูง 16 เมตร ยาว 9 เมตร บานหนองเตา ม. 4 ศาสนกิจอยางท่ัวถึง

ในชุมชน
11 โครงการตอเติมศาลา เพ่ือใหมีสถานท่ี 1.ศาลาพักศพ ขนาดกวาง วัดปาหนองแสนตอ 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีสถานท่ีประกอบ สวนโยธา

เอนกประสงค ประกอบศาสนากิจ 4 เมตร ยาว15 เมตร บานกั้ง หมูท่ี 1,10และ7 ศาสนกิจอยางเพียงพอ
ในชุมชน

12
โครงการเทคอนกรีต
บริเวณ เพ่ือใหมีสถานท่ี เมรุมาศ ขนาดกวาง 10 วัดปาหนองแสนตอ 36,000 36,000 - ชุมชนมีสถานท่ีประกอบ สวนโยธา
รอบบริเวณเมรุปา
หนองแสนตอ ประกอบศาสนากิจ เมตร ยาว 12 เมตร บานกั้ง ม.10 ศาสนกิจอยางท่ัวถึง

ในชุมชน

13
โครงการลอมรั้ว
คอนกรีต เพ่ือใหมีสถานท่ี กวาง 200 เมตร ท่ีสาธารณะหนองแสนตอ 100,000 - - ชุมชนมีสถานท่ีประกอบ สวนโยธา
ท่ีสาธารณะหนอง
แสนตอ

เพ่ือสาธารณะของ
ชุมชน ยาว 300 เมตร บานกั้ง ม.10 กิจกรรมเพ่ือสวนรวม

14
โครงการปรับปรุง
และซอมแซม

เพ่ือใหมีน้ําอุปโภค
- จํานวน 9 แหง บานโนนสะอาด ม.3 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีน้ําอุปโภค - สวนโยธา

ระบบประปาพรอม
ดื่มในหมูบาน

บริโภค อยาง
เพียงพอ บริโภค อยางเพียงพอ
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บานนาอุดม ม.5 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีน้ําอุปโภค - สวนโยธา
บริโภค อยางเพียงพอ

บานบอคํา ม.2 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีน้ําอุปโภค - สวนโยธา
บริโภค อยางเพียงพอ

บานกั้ง ม.1 ม.10 60,000 60,000 60,000 ชุมชนมีน้ําอุปโภค - สวนโยธา
บริโภค อยางเพียงพอ

บานหนองเตา ม.4 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีน้ําอุปโภค - สวนโยธา

บานดอนหายโศก ม.8 30,000 30,000 30,000 บริโภค อยางเพียงพอ

บานหนองกลา ม.6 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีน้ําอุปโภค - สวนโยธา

บานโคกสําราญ ม.7 30,000 30,000 30,000 บริโภค อยางเพียงพอ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
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1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการดานอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

15
ซอมแซมทอระบาย
น้ําเสนทางระหวาง

เพ่ือใหประชาชน
สัญจร จํานวน 1 จุด บานกั้ง ม.10 ม.1 20,000 20,000 20,000 ประชาชนสัญจรได สวนโยธา

บานกั้ง ม.10ถึง ไดสะดวก
บานหนองกลา ม.6

16 กอสรางลานกีฬา
ชุมชนพรอมอุปกรณ
ออกกําลังกาย

เพ่ือใหมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย

จํานวน 3 แหง บานโนนสะอาด ม.3
บานกั้ง ม.10
บานหนองเตา หมูท่ี 4

200,000 0 0 ชุมชนมีสถานท่ีออก
กําลังกาย

สวนโยธา

17 โครงการปรับปรุง
หอกระจาย
ประจําหมูบาน

เพ่ือกระจาย
ขาวสาร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 5 แหง

บานโคกสําราญ หมูท่ี 7 30,000 30,000 30,000 ชุมชนไดรับขาวสาร
รวดเร็วและชัดเจน

สวนโยธา

บานดอนหายโศก 30,000 - - ชุมชนไดรับขาวสาร
รวดเร็วและชัดเจน

สวนโยธา
หมูท่ี 8
บานหนองกลาหมูท่ี 6 30,000 30,000 30,000 ชุมชนไดรับขาวสาร

รวดเร็วและชัดเจน

สวนโยธา

บานกั้ง หมูท่ี 10 30,000 30,000 30,000
ชุมชนไดรับขาวสาร
รวดเร็ว สวนโยธา
และชัดเจน

18 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชา
คมหมูบาน

เพ่ือใหมีสถานท่ี
ประชาคมหมูบาน

จํานวน 1 แหง บานโคกสําราญ หมูท่ี 7 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีสถานท่ีจําทํา
ประชาคมหมูบาน

สวนโยธา
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการดานอ่ืนๆ

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

19
โครงการปรับปรุง
ซอมแซม

เพ่ือใหมีสถานท่ี
พัฒนา จํานวน 7 แหง ศูนย ม.1,10 ม.2,ม.3 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีศูนยพัฒนาเด็ก สวนโยธา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน ศูนย ม.5 ม.6,ม.7 ม.8 เล็กท่ีไดรับมาตรฐาน

20
โครงการกอสราง
ศูนย

เพ่ือใหมีสถานท่ี
พัฒนา กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองกลา หมูท่ี 6 400,000 - 400,000

ชุมชนมีการพัฒนา
บุคลากร สวนโยธา

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน บานหนองกลา หมูท่ี 6 อยางมีประสิทธิภาพ

ซื้อท่ีดินพรอมกอสราง บานโนนสะอาด หมูท่ี 3 400,000 - -
ชุมชนมีการพัฒนา
บุคลากร สวนโยธา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางมีประสิทธิภาพ
บานโนนสะอาด หมูท่ี 3
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

21
การฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแก จํานวน 10 กลุม ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 กลุมวิสาหกิจชุมชน

สวน
สวัสดิการ

ภาพกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน

22
กลุมสวัสดิการรานคา
ชุมชน

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ จํานวน 7 กลุม บานกั้ง ม.1 ม.10 300,000 300,000 300,000 กลุมสวัสดิการรานคา

สวน
สวัสดิการ

ใหแกรานคาชุมชน บานบอคํา ม.2 ชุมชน มีความเขมแข็ง
บานหนองกลา ม.6
บานโคกสําราญ ม.7
บานดอนหายโศก ม. 8
บานหนองคอพัฒนา ม. 9

23
สงเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตขาว เพ่ือแกไขผลผลิต จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 กลุมเกษตรในตําบล

สวน
สวัสดิการ

ขาวตกต่ํา มีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน

24 จัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ชุมชน(OTOP)

เพ่ือเพ่ิมรายไดให จํานวน 10 หมูบาน อําเภอหนองหาน 20,000 20,000 20,000
กลุมโอทอปในตําบล
มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน
มีความเขมแข็งมั่นคง

สวน
สวัสดิการกลุมผลิตภัณฑใน

ตําบล
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

25 สงเสริมอาชีพ เพ่ือสงเสริมอาชีพ กลุมปุยอินทรีย บานบอคํา ม.2 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 5 กลุม บานโนนสะอาด ม.3 มากข้ึน

บานหนองเตา ม.4
บานหนองกลา ม.6
บานดอนหายโศก ม.8

กลุมเย็บผาสําเร็จรูป บานหนองกลา ม.6 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 5 กลุม บานดอนหายโศก ม.8 มากข้ึน

บานนาอุดม ม.5
บานกั้ง ม. 1 ม. 10

กลุมเลี้ยงหมู บานบอคํา ม.2 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 2 กลุม บานนาอุดม ม.5 มากข้ึน

กลุมปลูกเห็ด บานหนองกลา ม.6 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 2 กลุม บานกั้ง ม.10 มากข้ึน

บานโคกสําราญ ม.7

กลุมทํามีด เพ่ือการ บานโนนสะอาด หมูที3 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
ผลิต จํานวน 1 กลุม มากข้ึน
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กลุมเลี้ยงกบ หมูท่ี 7 บานโคกสําราญ ม.7 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
บานโคกสําราญ

กลุมทําแครไมใผและจัดสาน บานหนองเตา หมูท่ี 4 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
บานหนองคอพัฒนา ม.9 มากข้ึน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

กลุมนวดแผนโบราณ บานกั้ง ม.10 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 1 กลุม มากข้ึน

กลุมเลี้ยงไก บานหนองกลา ม.6 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 3 กลุม บานนาอุดม ม.5 มากข้ึน

บานดอนหายโศก ม.8

กลุมทําขนมไทย บานหมูท่ี 8 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 1 กลุม มากข้ึน

กลุมทอเสื่อ บานบอคํา ม.2 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม
สวน

สวัสดิการ
จํานวน 3 กลุม บานหนองเตา ม.4 มากข้ึน

บานดอนหายโศก ม.8

26
สงเสริมไรนาสวน
ผสมเศรษฐ เพ่ือสงเสริมอาชีพ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม สํานักปลัด
กิจพอเพียง มากข้ึน

27
สงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกจิ เชน เพ่ือสงเสริมอาชีพ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม สํานักปลัด
ออย ยางพารา ขาว มากข้ึน
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28
โครงการขับเคลื่อน
การดําเนิน เพ่ือสงเสริมอาชีพ อุดหนุนอําเภอหนองหาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม สํานักปลัด
งานตามแนว
พระราชดําริ มากข้ึน

29 โครการศูนยถายทอด เพ่ือสงเสริมและ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 50,000 50,000 50,000 ประชาชนสามารถนํา สํานักปลัด
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตร

ใหมีการถายทอด
เทค ความรูท่ีไดรับจากการ

ตําบลดอนหายโศก
โนโลยีใหแก
เกษตรกร อบรมไปประยุกตใชกับ

การทําการเกษตรได
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
30 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยโรคเอดส
เพ่ือสงเคราะห
ผูปวยโรคเอดส

สงเคราะหผูปวยโรคเอดส ตําบลดอนหายโศก 96,000 96,000 96,000 ผูปวยโรคเอดสไดรับการ สํานักปลัด
จํานวน 16 คน สงเคราะหทุกคน

31 อบรมใหความรูดาน
สวัสดิการสังคมของ
ผูสูงอายุผูพิการและผู
ดอยโอกาส

เพ่ือใหความรูดาน จํานวน 360 คน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุและผูพิการมี สํานักปลัด
สวัสดิการสังคม ความรูดานสวัสดิการ
แกผูสูงอายุและผู
พิการ สังคม

32 หนวยเคลื่อนท่ี
บริการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุและผูพิการ
และผูดอยโอกาส

เพ่ือใหบริการตรวจ
สุขภาพแกผูสูงอายุ
และผูพิการ

จํานวน 360 คน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000
ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ครบทุกคน

สํานักปลัด

33 อุดหนุนสมาคม
ฌาปณกิจ
ตําบลดอนหายโศก

เพ่ือสรางองคกรให
ความชวยเหลือแก
ผูสูงอายุ

จํานวน 1 กลุม ตําบลดอนหายโศก
10,000 10,000 10,000

มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันระหวางผูสูงอายุ

สํานักปลัด

34
โครงการสงเสริม
อาชีพใหกับ
กลุมพัฒนาสตรี
ตําบลดอนหายโศก

เพ่ืออุดหนุนกิจการ
กลุมพัฒนาสตรี
ตําบลดอนหายโศก

จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000
สงเสริมกิจการเหลา
กาชาด สํานักปลัด
จังหวัดอุดรธานี

35 อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

เพ่ืออุดหนุนกิจการ
เหลากาชาดจังหวัด
อุดรธานี

- อําภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

10,000 10,000 10,000 สงเสริมกิจการเหลา
กาชาดจังหวัดอุดรธานี

สํานักปลดั
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอ
ลําดับ

ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

36 อุดหนุนการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 150,000 150,000 150,000 ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน การทํางาน บริการอยางท่ัวถึง

37
รณรงคปองกันและ
แกไข

เพ่ือปองกันและ
แกไข จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000

มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และ สํานักปลัด

ปญหาโรค
ไขเลือดออก

ปญหาโรค
ไขเลือดออก กันระหวางผูพิการ

38
รณรงคปองกันและ
แกไข

เพ่ือปองกันและ
แกไข จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 15,000 15,000 15,000 ผูพิการไดรับการฟนฟู สํานักปลัด

ปญหาโรคเอดส ปญโรคเอดส สมรรถภาพครบทุกคน

39
รณรงคปองกันและ
แกไข

เพ่ือปองกันและ
แกไข จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000

ประชาชนปราศจาก
ปญหา สํานักปลัด

ปญหาโรคพิษสุนัขบา
ปญหาโรคพิษสุนัข
บา โรคพิษสุนัขบา

40
รณรงคปองกันและ
แกไข

เพ่ือตรวจสุขภาพ
ใหกับประชาชนใน จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 ประชาชนปราศจาก สํานักปลัด

ปญหาโรคไขหวัดนก ตําบล ปญหาโรคไขหวัดนก
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41
โครงการบริหาร
จัดการบอขยะ

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรูวิธีกํากัดขยะ สํานักปลัด

ตําบลดอนหายโศก
เรื่องการกําจัดขยะ
ชุมชน ท่ีถูกตอง มีบอขยะท่ีได
และมีบอขยะ
มาตรฐานใช มาตรฐานสากล
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมดานกีฬา และนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

42
การแขงขันกีฬา
เยาวชนตาน เพ่ือใหประชาชนใช จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 150,000 150,000 150,000 เยาวชนและประชาชน สํานักปลัด
ยาเสพติด เวลาวางใหเกิด หางไกลจากยาเสพติด

ประโยชนและ
หางไกล
จากยาเสพติด

43
อุดหนุนโครงการกีฬา
สัมพันธ

เพ่ือสรางความ
สามัคคี จํานวน 10 อบต. กลุมหนองหาน 20,000 20,000 20,000

เกิดความสามัคคีและ
ความ สํานักปลัด

กลุมหนองหาน
และความสัมพันธ
อันดี สัมพันธอันดีตอกัน

44 คาจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือใหประชาชนใช จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 เยาวชนและประชาชน สํานักปลัด
เวลาวางใหเกิด หางไกลจากยาเสพติด
ประโยชนและ
หางไกล
จากยาเสพติด
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
45

คาจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอนเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลดอนหายโศก

เพ่ือสนับสนุนวัสดุ
ทางการศึกษาและ
สื่อการเรียนการ
สอนใหเด็กเล็กได
เรียนรูเพ่ิมฒนาการ
ดานตางๆ

จํานวน 7 แหง ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กมีพัฒนาการเพ่ิม สํานักปลัด
ทักษะดานสติปญญาและ
พัฒนาการดานตางๆ

46
โครงการศึกษาดูงาน
ครูผูดูแลเด็ก

เพ่ือเพ่ิมระสิทธิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงานใหแก
ผูดูแลเด็ก

จํานวน 9 คน ตําบลดอนหายโศก 30,000 30,000 30,000 ผูดูแลเด็กมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม

มากข้ึน

47
โครงการทําเกษตร
(เกษตรชีววิถี)

เพ่ือฝกอาชีพดาน
เกษตร โรงเรียนจํานวน 5 แหง ตําบลดอนหายโศก 70,000 70,000 70,000 นักเรียนไดผึกวิชาชีพ สํานักปลัด

เพ่ืออาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

ใหนักเรียนและมี
อาหาร ดานการเกษตร รูจักขยัน
รับประทาน ครบ
ทุกคน หมั่นเพียรรักในอาชีพ

48
กิจกรรมเขาคาย
คุณธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึก จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 70,000 70,000 70,000 เยาวชน มีคุณธรรมและ สํานักปลัด
จริยธรรมเยาวชน ในดานคุณธรรม มีจริยธรรมท่ีดีตอชุมชน

จริยธรรมใหกับ
เยาวชน และสังคมดวย
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49
กิจกรรมอนุรักษ
ศิลปะวัฒน

เพ่ือใหนักเรียนได
เรียนรู โรงเรียน จํานวน 5 แหง ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 เด็กไดอนุรักษศิลปะและ สํานักปลัด

ธรรมอีสานดาน
ดนตรีพ้ืนเมือง

ศิลปะวัฒนธรรม
อีสาน บานหนองเตา หมูท่ี 4 วัฒนธรรมอีสานสืบไป
(ดานดนตรี
พ้ืนเมือง)

50 กิจกรรมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เชน กิจกรรมบัณฑิต
นอย,กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ,วันแม
แหงชาติ,กิจกรรม
สารสัมพันธเยี่ยม
บานกิจกรรมกีฬา
สัมพันธศูนยฯ

เพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหเด็กนักเรียนรูคุณ
คาในวันสําคัญตาง
ๆและสารสัมพันธ
กับผูปกครอง

จํานวน 7 ศูนย ตําบลดอนหายโศก 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนไดเขาใจ สํานักปลัด
ในหนาท่ีของตวัเอง
และไดรวมกิจกรรมตางๆ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

51
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ืออุดหนุน
คาอาหาร โรงเรียนจํานวน 5 แหง ตําบลดอนหายโศก 3,214,400 3,214,400 3,214,400

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทาน สํานักปลัด

โรงเรียนในเขตตําบล กลางวันโรงเรียน
อาหารกลางวันครบทุก
คน

ในเขตตําบล

52
คาจางเหมาจัด
ทําอาหาร เพ่ือเปนคาอาหาร จํานวน 7 ศูนย ตําบลดอนหายโศก 929,600 929,600 929,600 เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด
กลางวันเด็กศูนย
พัฒนา

กลางวันเด็กศูนย
พัฒนา ไดรับประทานอาหาร

เด็กเล็ก เด็กเล็ก กลางวันทุกคน

53
คาจัดซื้ออาหาร
(เสริม) นม เพ่ือเปนคาอาหาร 1. โรงเรียนในเขตตําบล ตําบลดอนหายโศก 1,450,400 1,450,400 1,450,400 เด็กไดรับประทานอาหาร สํานักปลัด

(เสริม) นม 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เสริม) นม ครบทุกคน
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม

3.5 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

54 ประเพณีบุญบั้งไฟ
เพ่ือสงเสริม
ประเพณี ปละ 1 ครั้ง ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ สํานักปลัด

ตําบลดอนหายโศก ทองถ่ิน ในงานประเพณีทองถ่ิน

55 ประเพณีลอยกระทง
เพ่ือสงเสริม
ประเพณี ปละ 1 ครั้ง ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ สํานักปลัด

ตําบลดอนหายโศก ทองถ่ิน ในงานประเพณีทองถ่ิน

56 โครงการรดน้ําดําหัว
เพ่ือสงเสริม
ประเพณี ปละ 1 ครั้ง ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ สํานักปลัด

ผูสูงอายุเทศกาล
สงกรานต ทองถ่ิน ในงานประเพณีทองถ่ิน

57
โครงการบรรพชา
อุปสมบทบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูรอน
เทิดพระเกียตริ
พระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

เยาวชนไดศึกษา
ธรรมะเพ่ือนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน

จํานวน 100 คน ตําบลดอนหายโศก 30,000 30,000 30,000
เยาวชนไดศึกษา
หลักธรรม สํานักปลัด
ในพระพุทธศาสนา

58

โครงการสืบสาน
ประเพณี
เขาพรรษาตําบลดอน
หายโศก

เพ่ืออนุรักษและ
สงเสริมประเพณี
ทางพุทธศาสนา

ปละ 1 ครั้ง ตําบลดอนหายโศก
30,000 30,000 30,000 ประชาชนเห็นวามสําคัญ

ในงานประเพณีทองถ่ิน
สํานักปลัด
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59 อุดหนุนขบวนแหงาน เพ่ืออนุรักษและ ปละ 1 ครั้ง อําเภอหนองหาน 10,000 10,000 10,000
ประชาชนเห็น
ความสําคัญ สํานักปลัด

ประเพณีทุงศรีเมือง สงเสริมประเพณี ในงานประเพณีทองถ่ิน

60 อุดหนุนการจัดงาน
มรดกโลกบานเชียง

เพ่ืออนุรักษและ
สงเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม

ปละ 1 ครั้ง อําเภอหนองหาน 50,000 50,000 50,000
ประชาชนเห็น
ความสําคัญ สํานักปลัด
ในงานประเพณีทองถ่ิน

61
สงเสริมงานประเพณี
ประจําทองถ่ิน

เพ่ืออนุรักษและ
สงเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน(ฮีตสบิสอง
ครองสิบสี)่

ปละ 1 ครั้ง จํานวน 10 หมูบาน 50,000 50,000 50,000
ประชาชนเห็น
ความสําคัญ สํานักปลัด
ในงานประเพณีทองถ่ิน
(ฮีตสอบสองครองสิบสี)่
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.6 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
62 โครงการ ทู บี นัม

เบอรวันตําบลดอน
หายโศก

เพ่ือใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเปนประ
ประโยชน

จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000
เยาวชนไดรวมกิจกรรม
ท่ีสรางสรรค ไมไปกี่ยว
ของกับยาเสพติด

สํานักปลัด

63 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด

เพ่ืออุดหนุนอําเภอ ตําบลดอนหายโศก อําเภอหนองหาน 20,000 20,000 20,000
ประชาชนและเยาวชน
ทราบถึงโทษจากยา
เสพติด

สํานักปลัด
หนองหาน

64 อุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือ
เอา
ชนะยาเสพติด

เพ่ือใหมีศูนยตอสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด
ประจําตําบล

จํานวน 1 แหง ตําบลดอนหายโศก 50,000 50,000 50,000
ประชาชนมีศูนย
ตอสูเอาชนะยาเสพติด
ประจําตําบล

สํานักปลัด

65 อุดหนุนโครงการและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดจังหวัดอุดรธานี

เพ่ืออุดหนุนจังหวัด
อุดรธานี

จํานวน 1 แหง จังหวัดอุดรธานี 25,000 25,000 25,000 ประชาชนและเยาวชน สํานักปลัด
รับทราบถึงโทษจากยา
เสพติด

66
โครงการสราง
เครื่อขายตอตาน

เพ่ือแกปญหายา
เสพติด จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 50,000 50,000 50,000 ปญหายาเสพติดในชุมชน สํานักปลัด

ยาเสพติด ในชุมชน ลดนอยลง
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.7 แนวทางการพัฒนา การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

67 การฝกอบรมจัดตั้ง
เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 100 คน ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 อปพร.มีแนวทางในการ สํานักปลัด

ศูนย อปพร. ของ อปพร.มี ปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ตําบลดอนหายโศก ประสิทธิภาพ

68
จัดตั้งศูนยกูชีพกูภัย
(OTOS) เพ่ือใหการปฏิบัติ จํานวน 1 แหง หนวยกูชีพ อบต.ดอน 100,000 100,000 100,000 หนวยกูชีพ อบต.ดอน สํานักปลัด
(ศูนยบรรเทาสา
ธารณภัย) งานของหนวยกูชีพ หายโศก

หายโศก มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน

ตําบลดอนหายโศก
อบต.มี
ประสิทธิภาพ

69
จัดซื้ออุปกรณรักษา
ความ

เพ่ือใหมีอุปกรณใน
การ จํานวน 1 แหง ตําบลดอนหายโศก 50,000 50,000 50,000 อปพร. มีอุปกรณในการ สํานักปลัด

ปลอดภัยให หนวย
อปพร.

รักษาความ
ปลอดภัย รักษาความปลอดภัย
ครบถวน ครบถวน

70
คาใชจายในการ
ชวยเหลือ

เพ่ือใหการ
ชวยเหลือ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 200,000 200,000 200,000

ผูประสบภัยตางๆใน
ชุมชน สํานักปลัด

ผูประสบสาธารณภัย
ตางๆ

ผูประสบสาธารณ
ภัยตางๆ ไดรับการชวยเหลือ
เชน อุทกภัย วาต
ภัย
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
3.8 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความเขมแข็งและความสงบเรียบรอยใน

ชุมชน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

71
การลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล เพ่ือลดอุบตัิเหตุชวง จํานวน 2 ครั้ง ตําบลดอนหายโศก 60,000 60,000 60,000 ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล สํานักปลัด

เทศกาล เทศกาลปใหม,สงกราตน เทศกาลปใหม,สงกราตน

72
การฝกอบรมจัดตั้ง
ลูกเสือ

เพ่ือเปนการจัด
ระเบียบ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 200,000 - - ประชาชนมีความรูความ สํานักปลัด

ชาวบาน ตําบลดอน
หายโศก สังคม เขาใจในการจัดระเบียบ

สังคม

73
โครงการเฝาระวัง
ความปลอดภัย

เพ่ือเปนการบูรณา
การ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 ชุมชมมีอาชญากรรม ฯ สํานักปลัด

ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

รวมกับผูนําชุมชน
รวมกัน ลดนอยลง
แกปญหาอาญชา
กรรมฯ

74
โครงการบูรณาการ
และ

เพ่ือเปนการบูรณา
การ อุดหนุนอําเภอหนองหาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับการชวย สํานักปลัด

ประสานองคกร
ปกครองสวน ระหวางอปท. เหลือในเรื่องปญหาตางๆ
ทองถ่ิน จากการบูรณาการ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
75 โครงการจัดงานวันรัฐ

พิธีและจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ

เพ่ือใหประชาชนได
รวมรัฐพิธีกิจกรรม
เทิดพระเกียตริ
ตางๆ

อุดหนุนอําเภอหนองหาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000
ประชาชนไดรวมกิจกรรม
รัฐพิธีเทิดพระเกียตริ
ในวาระตาง ๆ

สํานักปลัด

76
กิจกรรม อบต.
สัญจร เพ่ือรับทราบปญหา

และความตองการ
ของประชาชน

จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 30,000 30,000 30,000
ประชาชนรูบทบาท
หนาท่ี สํานักปลัด
ของ อบต. มากข้ึน

77
การจัดทําแผนพัฒนา
อบต. เพ่ือรับทราบปญหา

และความตองการ
ของประชาชน

จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด
ในการพัฒนาชุมชน
ของตัวเอง

78
โครงการสํารวจและ
จัดเก็บขอ

เพ่ือทราบขอมูล
ความจําเปน
พ้ืนฐานอยาง
ครบถวน

จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 30,000 30,000 30,000 ทราบขอมูลความจําเปน สํานักปลัด
มูลพ้ืนฐานตําบล พ้ืนฐานของตําบล

79 โครงการกิจการสภา เพ่ือเพ่ิมทักษะ
พัฒนา ส.อบต.และ
กิจการสภา
ไดพัฒนาดียิ่งข้ึน

จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 30,000 30,000 30,000
กิจการสภาและ ส.อบต
รูบทบาทและหนาท่ีของ
ตนมากข้ึน

สํานักปลัด
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

80
โครงการสงเสริมการ
ปกครอง

เพ่ืออบรมและ
สงเสริม อุดหนุนอําเภอหนองหาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 กพสม./กพสต. เขาใจ สํานักปลัด

ในระบอบ
ประชาธิปไตย

ใหประชาชนไดรูใน
ระ บทบาทและหนาท่ีของ
บอบประชาธิปไตย ตนมากข้ึน

81
โครงการจิตอาสา
พัฒนาตําบล เพ่ือใหคนในชุมชน จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 25,000 25,000 25,000 คนในชุมชนไดรวมพัฒนา สํานักปลัด

ดอนหายโศก
ไดรูรักษในถ่ินได
รวม ชุมชนของตัวเอง
พัฒนาบานเกิด
ตัวเอง

82
การจัดตั้งศูนยเรียนรู
ชุมชน

เพ่ือจัดตั้งศูนย
เรียนรู จํานวน 1 แหง ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 มีศูนยเรียนรูชุมชนระดับ สํานักปลัด

ตําบลดอนหายโศก
ชุมชนระดับตําบล
ข้ึน ตําบล

83 สนับสนุนศูนยขอมูล เพ่ือสนับสนุนศูนย จํานวน 2 แหง ศูนยท่ี 1 อบต. หนองหาน 30,000 30,000 30,000 มีศูนยขอมูลขาวสาร สํานักปลัด
ขาวสาร (ศูนย ICT )
ของ อปท. ขอมูลขาวสาร

ศูนยท่ี 2. ตําบลดอนหาย
โศก จัดซื้อจัดจางของ อปท.

และประชาชนมีแหลง
เรียนรูในตําบล
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
4.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากร

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

84
สงเสริมบุคลากรใหมี
ความรู

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ บุคลากรภายใน อบต. ตําบลดอนหายโศก 100,000 100,000 100,000 บุคลากรของ อบต. มี สํานักปลัด

ความสามารถในการ
ใหบริการ ใหแกบุคลากร ทุกคน ประสิทธิภาพในการ
ประชาชน (สงเขา
อบรมและให ปฏิบัติงาน
ทุนการศึกษา)

85
โครงการบวชศิล
จารณี ภาคฤดู

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ บุคลากร คณะผูบริหารและ ตําบลดอนหายโศก 30,000 - - บุคลากรของ อบต. มี สํานักปลัด

รอน เทิดพระเกียตริ
สมเด็จ ใหแกบุคลากร สมาชิก อบต. ประสิทธิภาพในการ
พระเทพรัตนสุดาฯ และคณะผูบริหาร ปฏิบัติงาน

สมาชิก อบต.

86
การทัศนศึกษาดูงาน
นอก

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคน - 300,000 300,000 300,000 บุคลากรของ อบต. มี สํานักปลัด

สถานท่ี ใหแกบุคลากร ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

87 จัดซื้อถังขยะ
เพ่ือแกไขปญหา
ขยะ ถังขยะ จํานวน 500 ถัง ตําบลดอนหายโศก 50,000 50,000 50,000 ชุมชนท้ัง 10 หมูบาน สํานักปลัด

สะอาด บานเมืองนาอยู
88 จัดหาวัสดุครุภัณฑ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกระชาชน
ผูมาใชบริการ

อบต.ดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด
ในสํานักงาน อยางสะดวกและรวดเร็ว

89 ปรับปรุงศูนยกูชีพ
เพ่ือใหมีศูนย
ประสาน จํานวน 1 แหง ตําบลดอนหายโศก 50,000 - - มีศูนยท่ีเหมาะสมและ สวนโยธา

อบต.ดอนหายโศก งานดานการกูชีพ สะดวกในการติดตองาน

90
การปรับปรุงศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตร
ตําบลดอนหายโศก

เพ่ือใหมีศูนย
ถายทอดฯท่ี
ทันสมัยและสะดวก
ในการติดตอ
ราชการ

จํานวน 1 แหง ตําบลดอนหายโศก 50,000 50,000 50,000 มีศูนยท่ีเหมาะสมและ สวนโยธา
สะดวกในการติดตองาน

91 กอสรางหอประชุม เพ่ือใชเปนสถานท่ี ขนาดกวาง 10 เมตร อบต.ดอนหายโศก 500,000 - 500,000 มีหอประชุมสมบูรณ สวนโยธา

เอนกประสงค สําหรับการประชุม ยาว 20 เมตร
เหมาะสําหรับการ
ประชุม

พรอมหองครัว จํานวน 1 หลัง
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4. ยทุธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
4.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
92 กอสรางเสาสัญญาณ เพ่ืออํานวยความ

สะดวก
แกประชาชนผูมา
ใช
บริการ

จํานวน 1 แหง อบต.ดอนหายโศก 20,000 - - ประชาชนไดรับบริการ สวนโยธา
รับ - สงวิทยุสื่อสาร อยางสะดวกและรวดเร็ว

93 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณรอบ
สํานักงาน

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนผูมาใช
บริการ

จํานวน 1 แหง อบต.ดอนหายโศก 200,000 - - ประชาชนไดรับบริการ สวนโยธา
อยางสะดวกและรวดเร็ว

94 จัดซื้อเตนท เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนผูมาใช
บริการ

จํานวน 5 หลัง อบต.ดอนหายโศก 100,000 - - ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด
อยางสะดวกและรวดเร็ว

95 จัดซื้อเกาอ้ี
เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชน

จํานวน 200 ตัว อบต.ดอนหายโศก 40,000 40,000 -
ประชาชนไดรับบริการ
อยางสะดวกและรวดเร็ว

สํานักปลัด

96
จัดซื้อเครื่องฉีดพน
ควัน เพ่ือใหบริการพนยุง จํานวน 1 ตัว อบต.ดอนหายโศก - 60,000 - ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ในการปองกันโรค อยางสะดวกและรวดเร็ว
ไขเลือกออกใน
ชุมชน
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
4.4 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงขอมูล และพัฒนาการจัดเก็บรายได

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

97
การจัดทําแผนท่ีภาษี
และ เพ่ือเปนแนวทางใน ตําบลดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก 200,000 - 200,000 สามารถใชเปนแนวทาง

สวนการ
คลัง

ทะเบียนทรัพยสิน การจัดเก็บภาษีท่ี
ในการจัดเก็บภาษีได
อยาง

เหมาะสม ถูกตองและเปนธรรม

98
การจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ

เพ่ือเปนการประชา
สัม จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 สามารถจัดเก็บภาษีได

สวนการ
คลัง

ใหความรูเกี่ยวกับ
ภาษี

พันธเกี่ยวกับการ
จัดเก็บ สะดวกและรวดเร็วข้ึน
ภาษี

99
โครงการใหบริการ
จัดเก็บภาษี

เพ่ือเปนการลด
ข้ันตอน จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 สามารถจัดเก็บภาษีได

สวนการ
คลัง

นอกสถานท่ี ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมมากข้ึน
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

100
โครงการเยาวชน
อาสาพัฒนา

เพ่ือใหเยาวชนได
ตระหนัก จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 เยาวชนเห็นความ สํานักปลัด

หมูบาน
เห็นความสําคัญใน
การ

สําคัญของการรักษา
ความ

รักษาความสะอาด
ของ สะอาดในชุมชนและรัก
ชุมชนและรักบาน
เกิด บานเกิด
ของตัวเอง

101
โครงการรณรงคและ
ประชา เพ่ือประชาสมพันธ จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 หมูบานมีสภาพแวดลอม สํานักปลัด
สัมพันธเพ่ือสราง
จิตสํานึก

ใหเยาวชนใน
หมูบาน ท่ีดีและรูจักการรักษา

ในการรักษา
สิ่งแวดลอม

รูจักการรักษาและ
หวง สภาพแวดลอมใหอยูคู
แหนธรรมชาติและ
รัก หมูบานตลอดไป
ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหอยูกับหมูบาน
ตลอดไป
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางการพัฒนา เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

102
โครงการอบรมจิต
อาสา

เพ่ือเฝาระวังและ
ปอง จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 อาสาสมัครในพ้ืนท่ี สํานักปลัด

ปองกันภัยแลงตําบล
ดอนหายโศก

กัน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีเขาใจในการเฝาระวัง

ภัยจากธรรมชาติ

103
โครงการตามพระ
ราช เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 5,000 5,000 5,000 มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน สํานักปลัด
เสาวนียฯสมเด็จพระ
นางเจา
พระบรมราชินี

104
โครงการเฝาระวัง
และเตือนภัย

เพ่ือปองกันเฝา
ระวังการบุกรุก จํานวน 10 หมูบาน ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี สํานักปลัด

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ

ทําลายทรัยากร
ธรรมชาติ มีเขาใจในการเฝาระวัง

สิ่งแวดลอม ภัยจากธรรมชาติ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 แนวทางการพัฒนา บําบัดฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ
ท่ี แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

105
โครงการพัฒนาและ
รณรงคการ

เพ่ืออนุรักษปาตน
น้ําและ ตําบลดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก 5,000 5,000 5,000 ปาตนน้ําและสิ่งแวดลอม สํานักปลัด

ปลูกหญาแฝก
บําบัดฟนฟู
สิ่งแวดลอม สมบูรณมากข้ึน

106
โครงการอนุรักษ
พิทักษสิ่งแวด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตําบลดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก 20,000 20,000 20,000 มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน สํานักปลัด
ลอมในชุมชน

107
โครงการปลูกตนไม
ในท่ี เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปละ 2 ครั้ง ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน สํานักปลัด
สาธารณะ

108
โครงการอนุรักษพันธ
ปลาน้ํา

เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ปลา จํานวน 12 หนองน้ํา ตําบลดอนหายโศก 10,000 10,000 10,000 หนองน้ําสาธารณะในตํา สํานักปลัด

จืดเฉลิมพระเกียตริฯ น้ําจืดในหนองน้ํา (จํานวน 204 ไร) บลมีปริมาณปลาเพ่ิมข้ึน
สาธารณะในตําบล
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 74

ความหมายของการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

เปนการนําแผนงาน / โครงการที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาไปดําเนินการใหเกิดผล  โดยกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
และกําหนดวิธีการบริหารจัดการ

การติดตาม
เปนข้ันตอนในการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาวาไดมีการปฏิบัติ

ตามข้ันตอน / กิจกรม  ที่ไดกําหนดไวในแผนงาน / โครงการหรือไม  การใชทรัพยากรตางๆ เปนไปอยางเมาะสมเพียงใด อยู
ภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่กําหนดไวหรือไม

การประเมินผล
เปนการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม  อยูในระดับใด

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของการนําแผนงาน / โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
วัตถุประสงคการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาสามป  อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอ ๆไป และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมใน
ทองถ่ิน
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2546
กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
1. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ

การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  คณะกรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ควรกําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับงบประมาณแลว  เพ่ือให
ทราบวาหนวยงานใดเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบตามแผนงาน / โครงการนั้น

2. การกําหนดข้ันตอนในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ
2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้

- เปนแผนดําเนินการ ( Action Plan )



- จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 75
- แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน   และแสดงถึงการ

ดําเนินการจริง
3. กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  ทั้งนี้  ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินอยางนอยโครงการ
ละหนึ่งครั้งและประเมินโครงการในภาพรวมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  แลวรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน



ภาคผนวก



(สําเนา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕8
วันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8

ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
-----------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘
19
20
21
22
23
24
25

นายบัวภา  จันทะบูลย
นายบุญถม สิงหคา
นางสายใจ  ยศธิพานา
นายทวี  นาบํารุง
นายดาวหวัน   โยธินทะ
นายเสงี่ยม  โยธินทะ
นายเฉลิมศักดิ์  ปองคํารส
นายหนูพันธ  สีเสนพิลา
นายบุญภา  มีคําแสน
นายสมดี  อํานาจเจริญ
นายบวร  ชัยคํา
นางอรัญญา    ธรรมวงษา
นายญาณาวัตฒ  แกวภักดี
นายเนรมิต  มัชฌิมา
นายอัคเดช  จันทฤทธิ์
นายสุวรรณา  จําปาดี
นายสมพาน  เจริญเนตร
นายบัวใส  สุวรรณสิงห
นายพนม  บริบาล
นายอนันต  พิลาพรม
นายโชคชัย  คําภาษี
นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
นายไพรจิต  บุญทา
นายปญญา  ขาวขํา
จาเอกวาที  โพธิ์ใบงาม

นายก  อบต.ดอนหายโศก
รองนายก  อบต.ดอนหายโศก
รองนายก  อบต.ดอนหายโศก
เลขานุการนายก อบต.ดอนหายโศก
สมาชิก  อบต.ดอนหายโศก
สมาชิก  อบต.ดอนหายโศก
สมาชิก  อบต.ดอนหายโศก
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผอ.รร.บานดอนหายโศก
ผอ.รพสต.ดอนหายโศก
หัวหนา กศน.ตําบลดอนหายโศก
เกษตรตําบลดอนหายโศก
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
กํานันตําบลดอนหายโศก
ผูใหญบาน หมุที่ 1
ผูใหญบาน หมุที่ 8
ผูใหญบาน หมุที่ 4
ปลัด  อบต.ดอนหายโศก
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร

บัวภา  จันทะบูลย
บุญถม  สิงหคา
สายใจ  ยศธิพานา
ทวี  นาบํารุง
ดาวหวัน   โยธินทะ
เสงี่ยม  โยธินทะ
เฉลิมศักดิ์  ปองคํารส
หนูพันธ  สีเสนพิลา
บุญภา  มีคําแสน
สมดี อํานาจเจริญ
บวร  ชัยคํา
อรัญญา   ธรรมวงษา
ญาณาวัตฒ  แกวภักดีบัว
เนรมิต  มัชฌิมา
อัคเดช  จันทฤทธิ์
สุวรรณา  จําปาดี
สมพาน  เจริญเนตร
บัวใส  สุวรรณสิงห
พนม  บริบาล
อนันต  พิลาพรม
โชคชัย  คําภาษี
โชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
ไพรจิต  บุญทา
ปญญา  ขาวขํา
วาที  โพธิ์ใบงาม

ผูเขารวมประชุม
- สมาชิก อบต. 20 ทาน (2ทาน/หมูบาน)



หัวขอการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายบัวภา  จันทะบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานฯ (นายบัวภา จันทะบูลย) เรียนสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาตําบลทุกทานเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามป

(2559-2561) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 1 ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหการดําเนินงานได
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  ไดแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 3 คณะกรรมการคือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และการจัดทําแผนพัฒนา สามป (2559-2561)
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ตามคําสั่งที่ 11 /๒๕๕8 ลงวันที่ 5
มกราคม 2558 จึงขอแนะนําคณะกรมการฯ ทั้ง 25 ทาน ดังนี้
๑. นายบัวภา  จันทะบูลย นายก อบต.ดอนหายโศก ประธานกรรมการ
๒. นายบุญถม  สิงหคา รองนายก อบต.ดอนหายโศก กรรมการ
๓. นางสายใจ  ยศธิพานา รองนายก อบต.ดอนหายโศก กรรมการ
4. นายทวี  นาบํารุง                           เลขานุการนายก อบต.ดอนหายโศก กรรมการ
5. นายดาวหวัน   โยธินทะ สมาชิก อบต. กรรมการ
6. นายเสงี่ยม  โยธินทะ สมาชิก อบต. กรรมการ
7. นายเฉลิมศักดิ์  ปองคํารส สมาชิก อบต. กรรมการ
8. นายหนูพัน    สีเสนพิลา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายบุญภา  มีคําแสน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10.นายสมดี  อํานาจเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑1.นายบวร  ชัยคํา ผอ.ร.ร บานดอนหายโศก กรรมการ
๑2. นางอรัญญา ธรรมวงศา ผอ.สพต. ดอนหายโศก กรรมการ
๑3. นายญาณาวัตฒ  แกวภักดี หัวหนา กศน. ตําบลดอนหายโศก กรรมการ
14. นายเนรมิต  มัชฌิมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กรรมการ
๑5. นายอัคเดช  จันทฤทธิ์ ผูแทนประชาคม กรรมการ
๑6. นายสุวรรณา  จําปาดี ผูแทนประชาคม กรรมการ
๑7. นายนายสมพาน  เจริญเนตร ผูแทนประชาคม กรรมการ
๑8. นายบัวใส   สุวรรณสิงห กํานันตําบลดอนหายโศก กรรมการ
๑9. นายพนม  บริบาล ผูใหญบาน หมูที่ 1 กรรมการ
20. นายอนันต   พิลาพรม ผูใหญบาน หมูที่ 8 กรรมการ
21. นายโชคชัย  คําภาษี ผูใหญบาน หมูที่ 4 กรรมการ
22. นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ ปลัด อบต.ดอนหายโศก กรรมการ/เลขานุการ
23. นายไพรจิต  บุญทา นักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด) ผูชวยเลขานุการ
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24. นายปญญา ขาวขํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ ผูชวยเลขานุการ
25. จาเอกวาที  โพธิ์ใบงาม บุคลากร ผูชวยเลขานุการ

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เราไดเชิญสมาชิก อบต.เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   เพ่ือการมีสวน
รวมในการกําหนดการคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตําบลดอนหายโศกดวย องคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศกจะดําเนินโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนและประชาคมหมูบานในการจัดทําแผนชุมชน
เพ่ือนําปญหาความตองการของหมูบานมากําหนดตามแผนยุทธศาสตร(2557-2561) และบูรณาการจัดทําแผน
สามป(2559-2561)ในการพัฒนาตําบลดอนหายโศกตอไป และกระผมขอใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผนไดชี้แจงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯชุดนี้และรายละเอียดข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินครับ

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานนายก ทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ทุกทาน กระผมนายปญญา ขาวขํา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูรับผิดชอบในสวนงานการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ตามที่นายก ซึ่งไดเปนประธานคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตําบลดอนหายโศกไดแนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานการ
พัฒนาตําบลตาม แผนยุทธศาสตร(2557-2561) และบูรณาการจัดทําแผนสามป(2559-2561) ไป
บางสวน กระผมซึ่งเปนผูชวยเลาขานุการในการจัดทําแผนของคณะกรรมการชุดนี้ ตามระเบียบวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 1 ขอ 8 ใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

๑. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก
๑.๑ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ

ประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง
๑.๒ ภารกิจถายโอน ตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัดโดยใหเนนดําเนินการใน

ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน                  การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๑.๔ กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
๑.๕ นโยบายของผูบริหารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน
๑.๖ แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน  และ
ความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย

๒. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํา
รางแผนพัฒนา

เพ่ือกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาระเบียบดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคม
ทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยให
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหาความตองการและนํา
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ขอมูลมาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลดอน
หายโศกโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําลังรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปญหาความตองการ และขอมูลจากแผนชุมชน หนวยงาน/สวนราชการตางๆ มาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2559-2561) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง จึงเรียนมายังทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุก
ทาน หากมีโครงการ/กิจกรรมใดๆ ที่ตองการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) กรุณาแจง ทราบ
ตามแบบที่แจกใหในที่ประชุมภายใน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 กอนโครงการอบต.สัญจร จะออกทํากิจกรรม
และประชาคมหมูบานเพ่ือเปนการสะดวกในการประชาคมหมูบานและทางองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกจะ
เอาขอมูลดังกลาวออกไปประชาคมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหไดความตองการของประชาชนโดยแทจริงโดยการทําในกรอบ
ยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน รายละเอียดตามที่ไดแจกใหแลว

ท่ีประชุม - รับทราบ
นายบวร  ชัยคํา เรียนทานนายก ทานสมาชิกสภาฯ  ทานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กระผมนายบวร ชัยคํา

แนวทางที่กําหนดที่ชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนาของปงบประมาณ 2558 (แผนสามป 2559-2561) วา
ในการกําหนดแนวนโยบายของคณะผูบริการชุดใหม นั้นไดกําหนดแนวทางไวอยางไร

ประธานฯ (นายบัวภา จันทะบูลย) เรียนสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาทุกทาน สําหรับแนวนโยบาย
ของคณะผูบริหาร กระผมขอใหเจาหนาที่ไดแจกเอกสารนโยบายที่ไดแถลงตอสภาไวใน วันที่
27 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือประกอบการพิจารณาดวยครับ

ท่ีประชุม - ไดรับเอกสารคําแถลงนโยบายฯทั้งหมดแลว
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานนายก ทานสมาชิกสภาฯ   ทานคณะกรรมการพัฒนาทุกทาน

สําหรับแนวทางในการกําหนดการพัฒนาตามหนังสือซักซอมการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสาม
ป(2559-2561) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา ใหเนนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เนนพัฒนาสินคาการเกษตรใหไดมาตรฐานในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งจังหวัดอุดรจะอยูในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดวย อุดร หนองคาย
หนองบัวลําภู บึงกาฬ  ใหเนนฟนฟูระบบนิเวศ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร
พัฒนาการทองเที่ยว เรงแกปญหาการขาดแคลนน้ํา นี้คือแนวปฏิบัติกําหนดกรอบของเราครับ

ท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
๑. การกําหนดแนวทางวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61) องคการ

บริหารสวนตําบลดอนหายโศก
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ประธานฯ ผมขอใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดในการกําหนดแนวทางวิธีการ ใน
การจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป (๒๕๕9 –๒๕61) องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา)
สําหรับการกําหนดแนวทางวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกนั้นไดจัดทําไวคือแผนยุทธศาสตร (ป2557 -2561)
ซึ่งเปนแผน 5 ป ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรข้ึนมาใหมในปที่แลว เพ่ือใหสอดคลองแนวการ
พัฒนาในภาวะปจจุบัน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ที่แสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจและ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกจึงเปนกระบวนการ
กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาใหมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  สามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุถึงสภาพการณนั้น  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบ
ดานและเปนระบบ  สอดคลองกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  และปญหา/ความตองการ
ของประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนหาย
โศกสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นได
อยางแทจริงและที่สําคัญ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดประชุมประชาคมตําบล สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวของ  ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล รวบรวมแนวทางและ
ขอมูล นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล
3 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
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4 นายกองคการบริหารสวนตําบล  เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบ  นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนา ๓ ป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดของแผนงาน โครงการการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  มีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป  โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเปน
ประจําทุกป  และมีข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป  ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดทําแผน
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๓. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๔. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
๖. การจัดทํารางแผนพัฒนา ๓ ป
แผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61) ขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนหายโศกแบงเปน ๕ ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สําหรับประเด็นที่จะนํามาพิจารณาในที่ประชุม  คือ  สวนที่ ๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา  และสวนที่ ๖ บัญชีโครงการ/กิจกรรมใหที่ประชุมไดพิจารณา
แนวทางและกรอบรางแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61) หากคณะกรรมการทานใด
ตองการที่จะแกไขเพ่ิมเติม  ขอใหแจงที่ปะชุมทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอใหที่
ประชุมพิจารณา)

ท่ีประชุม - ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม
ประธานฯ เมื่อไมมีคณะกรรมการทานใดเพ่ิมเติมอีก  ก็ขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61)
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไมมี

ประธานฯ เมื่อไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ก็ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
และขอปดการประชุม

ปดการประชุม   เวลา ๑๒.2๐ น.



(ลงชื่อ) โชคศุภชัย   ไชยนาพันธ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายโชคศุภชัย   ไชยนาพันธ)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

(ลงชื่อ) บัวภา  จันทะบูลย ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายบัวภา  จันทะบูลย)

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก



- สําเนา-
รายงานการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕8

วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ    หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

-----------------------------------------------------------
ผูมาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9

10
11
12

นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
นางสาวสุภา  ยวนจิต
นายทองเพ็ชร  เสาระโส
นางกุหลาบ  จันทะบูลย
นางอรัญญา  ธรรมวงศา
นายญาณาวัฒน  แกวภักดี
นางสายใจ  ยศธิพานา
นายอนันต   พิลาพรม
นายโชคชัย  คําภาษี
นายจําป  ภูทองกอ
นายไพรจิต  บุญทา
นายปญญา  ขาวขํา

ปลัด  อบต.ดอนหายโศก
นักบริหารงาน อบต.
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง

คณะกรรมการพัฒนาฯ
คณะกรรมการพัฒนาฯ
คณะกรรมการพัฒนาฯ

ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม

นักบริหารงานทั่วไป
จนท.วิเคราะหฯ

โชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
สุภา  ยวนจิต

ทองเพ็ชร  เสาระโส
กุหลาบ  จันทะบูลย
อรัญญา  ธรรมวงศา

ญาณาวัฒน แกวภักดี
สายใจ  ยศธิพานา
อนันต   พิลาพรม
โชคชัย  คําภาษี
จําป  ภูทองกอ
ไพรจิต  บุญทา
ปญญา  ขาวขํา

ผูไมมาประชุม

- ไมมี
หัวขอการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป(2559-2561) ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 1 ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหการดําเนินงานไดถูกตองตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหาร
สวนตําบลดอนหายโศก ไดแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 3
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คณะกรรมการคือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 1 องคการจัดทําแผนพัฒนา ขอ 9
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามคําสั่งที่ 12/๒๕๕8 ลงวันที่ 5
มกราคม 2558 จึงขอแนะนําใหทานไดรูจักดังนี้

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9

10
11
12

นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
นางสาวสุภา  ยวนจิต
นายทองเพ็ชร  เสาระโส
นางกุหลาบ  จันทะบูลย
นางอรัญญา  ธรรมวงศา
นายญาณาวัฒน  แกวภักดี
นางสายใจ  ยศธิพานา
นายอนันต   พิลาพรม
นายโชคชัย  คําภาษี
นายจําป  ภูทองกอ
นายไพรจิตร บุญทา
นายปญญา  ขาวขํา

ปลัด  อบต.ดอนหายโศก
นักบริหารงาน อบต.
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง

คณะกรรมการพัฒนาฯ
คณะกรรมการพัฒนาฯ
คณะกรรมการพัฒนาฯ

ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม

นักบริหารงานทั่วไป
จนท.วิเคราะหฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยกรรมการเลขานุการ

ท่ีประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

- ไมมี
ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

1.เรื่องการพิจารณารางแผนพัฒนา ๓ ป (2559-2561)
ประธานฯ (นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ) เรียนคณะกรรมการฯ ทุกทาน กระผมนายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ ประธาน

กรรมการฯ ขอใหเราชวยกันมีสวนรวมใน การกําหนดการคัดเลือกตามแผนยุทธศาสตร (ป
2557-2561) และแนวทางการพัฒนาตําบลดอนหายโศก ระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมในการ
จัดทํารางพัฒนาสามป (2559-2561)ในวันนี้ กระผมขอใหเจาหนาที่วิ เคราะห ไดชี้แจง
รายละเอียดข้ันตอนและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินครับ

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานปลัดฯ ทานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ทุกทาน กระผมนาย
ปญญา ขาวขํา ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ผูรับผิดชอบในสวนงานการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล ตามที่ทานปลัดซึ่งไดเปนประธานคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตําบลดอนหายโศกไดแนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงแนวทางในการ
ดําเนินงานการพัฒนาตําบลตาม แผนยุทธศาสตร(2557-2561) และบูรณาการจัดทําแผนสามป
(2559-2561) ไปบางสวน กระผมซึ่งเปนผูชวยเลาขานุการในการจัดทําแผนของคณะกรรมการ
ชุดนี้ ตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 1 ขอ 8 และหนาที่หลักของคณะกรรมการดังกลาว คือการ
รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชน การประชาคมหมูบาน และหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงการพิจารณา
เรียงลําดับความสําคัญในประเด็นการพัฒนาดานตางๆใหสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขาย และรายละเอียดของงานตาม ขอ ๑๙ (๑) เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และการจัดทํางบประมาณที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการและสภาพปญหาของทองถ่ิน
อยางแทจริง

แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงานการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีรายละเอียด
การจัดประชาคมหมูบาน (เอกสารที่แนบ) ขอใหคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนา
สามป(พ.ศ.2559-2561) เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาฯ เห็นชอบตอไปและมีข้ันตอนการ
จัดทําแผนพัฒนา ๓ ป  ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดทําแผน
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๓. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๔. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
๖. การจัดทํารางแผนพัฒนา ๓ ป

แผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕59–๒๕61) ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก แบงเปน
๕ ยุทธศาสตร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดทํารางแผนพัฒนาสามปจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการจัดทําโครงการใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองการดําเนินการ
ทั้งนี้ เพ่ือใหแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปที่ใกลเคียงความ
จริง และในการจัดทําโครงการใหมีการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการ กลาวคือ
โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและมีความจําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติ
กอน โดยแยกประเภทโครงการออก
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อยางนอย 3 ประเภทคือ

1. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง
2. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการตามที่มีระเบียบ
กฎหมายกําหนด
3. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน

ประธานฯ (นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ) ขอใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสามป ชี้แจงการ
จัดทําโครงการ เนื่องจากมีประชาชนในพ้ืนที่ไดรวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผน
โครงการในครั้งนี้ และใหประมวลผลการดําเนินงานดวย

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานปลัด  ทานคณะกรรมการฯ สําหรับในการจัดทําแผนสามป
กระผมซึ่งเปนสวนหนึ่งในการจัดทํารางแผนพัฒนานี้ จะสรุปข้ันตอนการจัดทําแผนสามป
ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหสถานภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบันโดย
ใชเทคนิค SWOT  Analysis การพิจารณาปจจัยภายใน  ไดแก  จุดแข็ง ( Strength –S )
จุดออน ( Weak– W ) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส(Opportunity -O) และอุปสรรค( Theat–
T) เปนเครื่องมือ
ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน

การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (vision)
การกําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( mission) ในการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้ันตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน
ข้ันตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน
ข้ันตอนที่ 9 การอนุมัติและการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ท่ีประชุม - รับทราบ
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) สรุปการดําเนินโครงการ อบต.สัญจร  ดังนี้ ตามที่ไดจัดทําโครงการ อบต.

สัญจรเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) โดยไดออกรวมประชุมประชาคมหมูบาน ทุก
หมูบานในพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบความคิดเห็น สํารวจความจําเปนเรงดวน เพ่ือใหหมูบานไดพัฒนาใหตรง
กับแผนงาน และใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาและการประชุมประชาคมตําบลที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนไดจัดทําขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ จะรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทําราง
แผนพัฒนาสามปโดยสรุป โครงการดานพ้ืนฐานไดเรียงความสําคัญแลว ดังนี้

1. โครงการที่เสนอเขาแผนงานจะอยูในดานโครงสรางพ้ืนฐานมากที่สุด จํานวน 61 โครงการ โดยแบงแต
ละหมูบานดังนี้
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หมูที่ 1 จํานวน 6 โครงการ
หมูที่ 2 จํานวน 6 โครงการ กลุมอาชีพ 2 กลุม
หมูที่ 3 จํานวน 5 โครงการ
หมูที่ 4 จํานวน 4 โครงการ กลุมอาชีพ 3 กลุม
หมูที่ 5 จํานวน 6 โครงการ กลุมอาชีพ 3 กลุม
หมูที่ 6 จํานวน 7 โครงการ
หมูที่ 7 จํานวน 5 โครงการ
หมูที่ 8 จํานวน 3 โครงการ กลุมอาชีพ 3 กลุม
หมูที่ 9 จํานวน 4 โครงการ
หมูที่ 10 จํานวน 4 โครงการ

ประธานฯ (นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ) สวนมากความตองการในแตละหมูบาน มักจะมีแตโครงสรางพ้ืนฐาน
จึงขอใหคณะกรรมการชวยกันพิจารณาแผนงาน ดานอ่ืน ๆ ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด / อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือจะไดนําเสนอ
ราง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

นายญาณาวัฒน แกวภักดี เรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการ กระผมนายญาณาวัฒน แกวภักดี
ยากทราบแนวทางที่กําหนดที่ชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนา(แผนสามป 2559-2561) ครับ

ประธานฯ (ปลัดฯ) สําหรับแนวนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดแถลงตอสภาไวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
กระผมจะใหเจาหนาที่ไดแจกเอกสาร และมีเอกสารหนังสือซักซอมการจัดทําแผนในปนี้มาใหทาน
ประกอบการพิจารณา ครับ

ท่ีประชุม - ไดรับเอกสารคําแถลงนโยบายฯทั้งหมดแลว
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานคณะกรรมการผูทรงเกียตริ สําหรับแนวทางในการกําหนดการ

พัฒนาตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว0703 ลว. 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่องแนวทางและ หลักเกณฑ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หนังสือที่มท.0810.2/ว449 ลงวันที่ 3 มีนาคม
2558 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่ประกอบหนังสือที่ มท.0812.1/ว0343 ลงวันที่
19 มกราคม 2558 เรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ชุมชน/หมูบาน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแขงภาคเกษตรกร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับปรุงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง

/8.ยุทธศาสตร
.....
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8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
ประกอบคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้ึนมาใหชัดเจนข้ึนเพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็งข้ึน
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรคํานึงถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาตามสภาพพ้ืนที่ของตนตามอํานาจ
หนาที่   ดังตอไปนี้
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปดวย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัด
หนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดเลย ควรเนนฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การ
ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตร พัฒนาการทองเที่ยว การสงเสริมการคาเรงแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําจากสภาวะฝนแลง
ในการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดวยการสงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตางๆ ในพ้ืนที่และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ
กระทรวงมหาดไทย กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 1. จัดทําสนับสนุนคณะกรรมการ
ชุมชนจัดใหมีเวทีประชาคมทําแผนชุมชนใหครอบคลุมมิติ 3 ดาน  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2. นําโครงการจากแผนชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคมและอยูใน
อํานาจหนาที่ เปนกิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการเองไมนอยรอยละ 30 กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 3.
กิจกรรมจากแผนชุมชนที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินไมนอยกวารอยละ 20 ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร นําเขาบรรจุรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณถัดไป  โดยใหรายงานใหอําเภอ
ทราบในวันที่ 5 ของทุกเดือน ครั้งแรก 5 เมษายน 2558 ครั้งสุดทาย วันที่ 5 กันยายน 2558 ดัง
ปรากฏตามเอกสารที่นํามาแจกใหทานแลว ถาทานมีอะไรที่ยังขาดตกอยูใหทานไดพิจารณาดูครับ

นางอรัญญา  ธรรมวงศา เรียนทานคณะกรรมการทุกทาน ดิฉันมีขอที่จะเสนอแนะอยู 3 ประเด็นหลักคือ
1. เรื่องการสนับสนุนดานสาธารณสุขมูลฐาน ในปที่ผานมาเกิดปญหาคือ เราไดตั้งการอุดหนุนไว หมูบานละ

15,000 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงในปที่แลวใหตัดลดเปนหมูบานละ 7,500 บาท แตเราไดจัดทําเปน
ขอบัญญัติงบประมาณประจําปไปแลว จึงตองเบิกตามหนังสือสั่งการไดทัน สวนงบประมาณที่เหลือจะดําเนิน
โครงการฝกอบรมให อสม.ในตําบลดอนหายโศก ไดหรือไม จะไดบรรจุเขาแผนไว

2. การรักษาพยาบาล และการปองกันควบคุมโรคติดตอ ในปที่ผานมาเราก็ไดรางแผนพัฒนาไดดีอยูแลว แตยังมี
ปญหาใหม  เก่ียวกับมีคนตางดาวเขามาอยูในพ้ืนที่ตําบลของเรา คือเปนลูกสะไภ และตอนนี้ไดเขามาบริการ
ฝากทองกันทาง รพสต.และเกิดมีคาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายไดตามระบบ ซึ่งภาระนี้ ตอนนี้ทาง รพสต.ได
แบกรับไว จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา เปนครอบครัวยากไร ไมมีเงินใชจายในการรักษาเลย จึงขอเรียน
ถามวาเราสามารถตั้งกองทุนผูยากไรไดหรือไม ผิดระเบียบในการชวยเหลือของทองถ่ินหรือไม

3. เนื่องจากกลุมเสี่ยงดานสุขภาพในตําบลดอนหายโศกของเรามีจํานวนมากข้ึน เชน เบาหวาน อาการสโตก
โรคหัวใจในกลุมวัยผูสูงอายุ ซึ่งสาเหตุเกิดจากไมไดออกกําลังกาย ดิฉันขอเสนอกอสรางลานกีฬาพรอม
อุปกรณออกกําลังกายใหมีทุกหมูบาน สิ่งที่เราจะไดตามมาคือ คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง ปญหายาเสพติด
การตั้งครรภในกลุมเยาวชน ก็จะลดดวย ขอเสนอนําเขาแผนดวยคะ
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4. จุดเสี่ยงในตําบลดอนหายโศก มีมาก โดยเฉพาะบริเวณในสถานที่ราชการในตําบล เชน โรงเรียน รพสต.

อบต. สาเหตุเนื่องจากกลุมวัยรุนมาใชบริการอินเตอรเน็ต จึงเปนศูนยรวมของวัยรุนแตละหมูบาน ขอเสนอ
เพ่ิมจุดไฟแสงสวางตามจุดเสี่ยงดังกลาวดวย

ประธานฯ (ปลัดฯ) เรียนคณะกรรมการทุกทาน กระผมขอนําเรียนเบื้องตนดังนี้ สําหรับเรื่องการอุดหนุนดานสาธารสุข
มูลฐาน นั้นในการจัดทํารางในปนี้ใหปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ คือ หมูบานละ 7,500 บาท จํานวน 10
หมูบาน รวมเปนเงิน 75,000 บาท และอีกเรื่องการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูยากไรนั้น กระผมขอเวลา
ศึกษาขอระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกอน เพราะเราเคยใหการชวยเหลือราษฎร หมูที่ 8 เปนคน
ประเทศไตหวัน เราไมสามารถใหเบิกจายตามระเบียบทางราชการไดเลยตองเรี่ยไรกันครับ สวนโครงการ
กอสรางลานกีฬาและเพ่ือไฟฟาแสงสวางตามจุดเสี่ยงในสถานราชการกระผมเห็นดวยครับ

ประธานฯ (ปลัดฯ) มีทานใดจะเสนอแนวทางพัฒนาอีกไหมครับ

นายญาณาวัฒน แกวภักดี เรียนทานคณะกรรมการทุกทาน กระผมมีขอที่จะเสนอ 3 ประเด็นคือ
1.เรื่องการพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดําริ คือ โครงการหมูบานเขมแข็งชุมชนยั่งยืน วัตถุประสงคของ
โครงการดังกลาว เปนพัฒนาทุกหมูบานหรือมีหมูบานนํารอง ในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยาง
ที่นายเสนีย จิตติเกษม อดีตผูวาเมืองอุดรไดนําเสนอไวใหคนในจังหวัดอุดรไดถือปฏิบัติ
2. เรื่องจัดตั้งศูนย ICT ประจําตําบลเพ่ือเปนแหลงเรียนรูระดับตําบลดอนหายโศก
3. จัดโครงการอบรมใหความรูดานการกีฬาใหเยาวชนไดเรียนรูดานกติกาสากลและการเลนกีฬาที่
ถูกตองถูกวิธีตามกติกาสากล

ประธานฯ (ปลัดฯ) เปนโครงการที่ดี กระผมเห็นดวยครับ มีทานใดจะเสนอแนวทางพัฒนาอีกไหมครับ

นายทองเพ็ชร เสาระโส กระผมขอเสริมโครงการที่เกินศักยภาพ เนื่องจากมีโครงการที่ทําถนนลาดยางเสนหนองเตาถึง
บานหวาน ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลยรักษ เชื่อมตอเขตเศรษฐกิจคือเชื่อมตอมหาวิทยาลัยราชภัฎสาม
พราว ที่จะเปนศูนยรวมทั้งดานศึกษาและโรงพยาบาลและอาคารหอประชุมระดับอาเชียนและมีอีกหลาย
อยางที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และที่สําคัญถนนเสนนี้จะไปเชื่อมตอถนนวงแหวนรอบสองของเมืองอุดรเพ่ือ
รองรับการพัฒนาที่กาวกระโดดของจังหวัออุดรธานี ซึ่งถาถนนเสนนี้ไดดําเนินการจะเปนผลดีตอชุมชนของ
เราเปนอยางมากครับนาจะนําบรรจุเขาในป 2558 ครับ

ประธานฯ (ปลัดฯ) เปนโครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เห็นดวยครับ มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ
นางสายใจ ยศธิพานา เรียนทานคณะกรรมการทุกทาน ดิฉันมีขอที่จะเสนอแนะ ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอน

วัยเรียน ทั้ง 7 ศูนยที่เราดูแลอยู แตยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เพราะในปที่ผานมา มีคณะกรรมการ
ประเมินศูนยมาตรฐานทั้ง 7 ศูนยไมมีศูนยไหนผานเกณฑการประเมินเลย ซึ่งบุตรหลานที่เขาเรียนในศูนยก็
ไมไดรับความสะดวกสบายเทาที่ควรจะเปนดวย ดิฉันขอเสนอใหเราเพ่ิมโครงการจัดทําสนามเด็กเลน ให
เพียงพอ และจัดหามุงลวดทุกศูนยคะ

ประธานฯ (ปลัดฯ) พัฒนาดานการศึกษา กระผมเห็นดวยครับ มีทานใดจะเสนอแนวทางพัฒนาอีกไหมครับ
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นายไพรจิตร บุญทา เรียนทานคณะกรรมการทุกทาน กระผมเห็นวาในปที่ผานมาเราเนนดานโครงสรางมากเกินไปแต
ปญหาที่กับเปนปญหาลักเล็กขโมยนอยซึ่งตนตอก็คือ ปญหายาเสพติดที่เปนวาระแหงชาติ แตทุกคนไมเห็น
ความสําคัญในการแกไขปญหานี้ในชุมชน โดยเฉพาะคนในชุมชนเองยังไมใหความรวมมือเลย กระผมขอเสนอ
งบประมาณในป2559นี้ใหมีโครงการที่แกไปปญหานี้ใหมากๆครับ

นายปญญา ขาวขํา เรียนทานคณะกรรมการทุกทาน กระผมขอเสนอ 2 ประเด็นครับ ประเด็นที่ 1 กระผมเห็นดวย
ครับ ในการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนที่เปนรูปธรรมมิใช พอมีปญหาและคอยมาแกไขมิไดปองกัน เปน
เหมือนไฟลามทุง กระผมขอนําเสนอเพ่ิมงบประมาณทําโครงการทูบีนัมเบอรวัน และโครงการกีฬาตานยาเสพ
ติดที่เราตั้งไวปละ 100,000 บาท ซึ่งยังนอยอยูครับ ประเด็นที่ 2 เรื่องการเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของตําบล ตามยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนป
2558 โดยเฉพาะเรื่องสินคาการเกษตรอินทรียที่ตองพัฒนาใหไดมาตรฐานเพ่ือจะสูกับสินคาการเกษตรที่มี
ตนทุนต่ําจากนานาประเทศในอาเซียน เราตองมีโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนเครื่อขายการผลิต การแปร
รูป การตลาด ในระดับตําบลครับ

ประธานฯ(ปลัดฯ) เปนโครงการพัฒนาดานสังคม มีทานใดจะเสนอแนวทางพัฒนาอีกไหมครับ
ท่ีประชุม - ไดรวมกันพิจารณาในการจัดทํารางแผนพัฒนาฯ
ประธานฯ (ปลัดฯ) เราก็ไดรวมกันจัดทํารางมานานพอสมควร และก็ครอบคลุมทุกดานทุกมิติแลว  มีทานใดจะเสนอ

แนวทางพัฒนาอีกไหมครับ
นายอนันต   พิลาพรม กระผมเสนอใหเราเนนกลุมอาชีพกับคนในตําบลของเราใหมาก เพราะบางโครงการมีแต

จํานวนงบประมาณที่เราตั้งไวนอยเกินไป ยกตัวอยางเชน กลุมอาชีพพัฒนาสตรี มีแค 20,000 บาท
เรานาจะกําหนดอาชีพใหมันหลายหลากและบรรจุเขาในของทุกปครับ

นายทองเพ็ชร เสาระโส กระผมไดพิจารณารางแผนสามป(พ.ศ.2559-2561)ที่วางไวแลวใหสอดคลอง  แผนยุทธ
ศาตรของอําเภอและจังหวัด โดยใหแยกตามยุทธศาสตรใหเรียบรอย ตามหนังสือซักซอมการจัดทําแผนฯ
ประจําปงบประมาณ 2558 แลวครับ

ท่ีประชุม - ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมและไดรวมกันพิจารณารางแผนฯจนเปนที่พอใจ
ประธานฯ (นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ) เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณารางแผนพัฒนาสามป(2559-2561) จะขอมติ

วาเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตามเอกสารที่รางหรือไม ถาเห็นชอบ กรุณายกมือดวยครับ
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท
ประธานฯ (นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ) เมื่อเห็นชอบแลว จะไดนําสงรางแผนพัฒนาสามป (2559-2561)

ใหคณะกรรมการพัฒนาตําบลดอนหายโศกตอไปครับ
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ

- ไมมี

ประธานฯประธานฯ (นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ) เมือ่ไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ก็ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวม
ประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และขอปดการประชุม



ปดการประชุม เวลา ๑2.3๐ น.

(ลงชื่อ) ไพรจิตร บุญทา ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายไพรจิตร บุญทา)
นักบริหารงานทั่วไป
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) โชคศุภชัย  ไชยนาพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ประธานกรรมการ



-สําเนา-
รายงานการประชมุ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕8

วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ    หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

-----------------------------------------------------------
ผูมาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘
19
20
21
22
23
24
25

นายบัวภา  จันทะบูลย
นายบุญถม  สิงหคา
นางสายใจ  ยศธิพานา
นายทวี  นาบํารุง
นายดาวหวัน   โยธินทะ
นายเสงี่ยม  โยธินทะ
นายเฉลิมศักดิ์  ปองคํารส
นายหนูพันธ  สีเสนพิลา
นายบุญภา  มีคําแสน
นายสมดี  อํานาจเจริญ
นายบวร  ชัยคํา
นางอรัญญา    ธรรมวงษา
นายญาณาวัตฒ  แกวภักดี
นายเนรมิต  มัชฌิมา
นายอัคเดช  จันทฤทธิ์
นายสุวรรณา  จําปาดี
นายสมพาน  เจริญเนตร
นายบัวใส  สุวรรณสิงห
นายพนม  บริบาล
นายอนันต  พิลาพรม
นายโชคชัย  คําภาษี
นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
นายไพรจิต  บุญทา
นายปญญา  ขาวขํา
จาเอกวาที  โพธิ์ใบงาม

นายก  อบต.ดอนหายโศก
รองนายก  อบต.ดอนหายโศก
รองนายก  อบต.ดอนหายโศก
เลขานุการนายก อบต.ดอนหายโศก
สมาชิก  อบต.ดอนหายโศก
สมาชิก  อบต.ดอนหายโศก
สมาชิก  อบต.ดอนหายโศก
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผอ.รร.บานดอนหายโศก
ผอ.รพสต.ดอนหายโศก
หัวหนา กศน.ตําบลดอนหายโศก
เกษตรตําบลดอนหายโศก
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
ผูแทนประชาคม
กํานันตําบลดอนหายโศก
ผูใหญบาน หมุที่ 1
ผูใหญบาน หมุที่ 8
ผูใหญบาน หมุที่ 4
ปลัด  อบต.ดอนหายโศก
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร

บัวภา  จันทะบูลย
บุญถม  สิงหคา
สายใจ  ยศธิพานา
ทวี  นาบํารุง
ดาวหวัน   โยธินทะ
เสงี่ยม  โยธินทะ
เฉลิมศักดิ์  ปองคํารส
หนูพันธ  สีเสนพิลา
บุญภา  มีคําแสน
สมดี อํานาจเจริญ
บวร  ชัยคํา
อรัญญา ธรรมวงษา
ญาณาวัตฒ  แกวภักดีบัว
เนรมิต  มัชฌิมา
อัคเดช  จันทฤทธิ์
สุวรรณา  จําปาดี
สมพาน  เจริญเนตร
บัวใส  สุวรรณสิงห
พนม  บริบาล
อนันต  พิลาพรม
โชคชัย  คําภาษี
โชคศุภชัย  ไชยนาพันธ
ไพรจิต  บุญทา
ปญญา  ขาวขํา
วาที  โพธิ์ใบงาม

ผูเขารวมประชุม
- ไมมี



- ๒ -
หัวขอการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชมุพรอมแลว นายบัวภา จันทะบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหาย
โศกประธานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 4 กุมภาพัน 2558

ประธาน ฯ ผมขอใหเลขานุการสภา อบต.ฯ อานรายงานการประชุมครั้งที่แลวใหที่ประชุมฟงและขอ
มติที่ประชุมวาจะรับรองหรือแกไขหรือไม

เลขานุการ ฯ ไดอานรายงานการประชุมครั้งที่แลวใหที่ประชุมฟงและขอมติที่ประชุม
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

1. การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)
ประธานฯ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ 2548 จึงไดมีการเชิญทานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหาย
โศกทุกทานมาประชุมวันนี้ สําหรับขอระเบียบและขอปฏิบัติกระผมขอใหทางทานปลัดไดชี้แจงดวย
ครับ

ปลัด อบต.ฯ เรียนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกทุกทาน ดวยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ 2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 17 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ตามระเบียบข้ันตอนที่กําหนดดังกลาว และผูบริหารนําเสนอราง
แผนพัฒนาฯ เขาสูสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาฯ
เพ่ือเสนอตอทานนายกใหพิจารณาเสนอเขาสภาพิจารณาเห็นชอบและประกาศใชตอไป ซึ่งสภา
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกจะประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาฯไดจัดทํารางแผนฯตามกระบวนการเสร็จเรียบรอยแลว และไดนําข้ึนมาสูคณะกรรม
พัฒนาตําบลไดพิจารณา   กระผมขอใหทุกทานดูโครงการตางๆ ซึ่งมีที่มาจากหลายแหลงที่มาทั้งจาก
สวนราชการ จากแผนชุมชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ไดจําทําประชาคมในการ
จัดทําแผนชุมชนไดนําปญหา ความเดือดรอน ความตองการเรงดวนของประชาชนและโครงการตางๆ
ที่เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ อบต.โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการที่เปนนโยบายของ
กระทรวง ทบวง กรมทีไ่ดมีหนังสือสั่งการมา และโครงการตามนโยบายของผูบริหาร ถาจะ



-3-
แกไขและเพ่ิมเติมประการใด ขอใหแจงในที่ประชุม สวนรายละเอียดจะให เจาหนาที่วิเคราะหฯ
ชี้แจงเพ่ิมเติมตอไป

เจาหนาท่ีวิเคราะห เรียนทานนายก ทานปลัด คณะกรรมการพัฒนาฯ ทุกทาน ตามที่องคการบริหารสวน ตําบลดอน
หายโศก ไดจัดทําโครงการ อบต. สัญจร รวมทําประชาคมในการจัดทําแผนชุมชนกําหนดยุทธศาสตร
พัฒนาตําบลและบูรณาการเขาแผนพัฒนาสามปนั้น ในการทําประชาคม
แตละหมูบานไดจัดลําดับความสําคัญตามความเรงดวนของแตละหมูบานแลว และคณะกรรมการ
สนับสนุนไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป(2559-2561)ดังปรากฎตามเอกสารที่ไดแจกใหกับ
คณะกรรมการทุกทานแลว

สําหรับการกําหนดแนวทางวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕61)
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก นั้น รอยละ 30 ของโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่ได
บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ เขาแผนพัฒนาทองถ่ิน และไมนอยกวารอยละ 20 นําเขาบรรจุ
รางขอบัญญัติงบประมาณ ในปถัดไป นี้คือหลักเกณฑในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ที่แสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจและ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน
และนโยบายในการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก เพ่ือเปนกรอบแนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปในทิศทางเดียวกันยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยเรียงลําดับความสําคัญ จัดทําโครงการเรงดวนของ
หมูบานตามยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร และผูบริหารมี วิสัยทัศน “ ชุมชนนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมใหประชาชนเขาถึงการ
บริการไดสะดวก

2. สงเสริมกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ และพัฒนาสินคาการเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน
3. สงเสริมดานการศึกษา ทํานุบํารุงและฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
5. สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน

เปาหมาย
1. เพ่ือใหชุมชนเปนสังคมที่กินดี มีสุข
2. เพ่ือใหมีระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในทองถ่ินอยางคลอบคุม
3. เพ่ือพัฒนาสินคาจาก กลุมเกษตรกร กลุมสตรี ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
4. เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและสงเสริมภูมิปญญาปราชญชาวบาน
5. เพ่ือใหชุมชนมีสุขภาพดี อยูดี มีสุข และทรัพยากรธรรมชาติคงอยูกับชุมชน
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นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การปรับปรุงซอมสรางถนนใหไดมาตรฐาน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนในพ้ืนที่สามารถใชประโยชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง
1.2 การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบใหสะอาดมีคุณภาพเพ่ือในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใช ใน

การเกษตร
1.3 การปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปาหมูบาน ใหน้ําสะอาดและเพียงพอตอความ ตองการของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
1.4การขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในตําบลใหทั่วถึง
1.5การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ดวยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลน

น้ําที่ใชในการเกษตรภายในเขตพ้ืนที่
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม

3.1 การแกไขปญหาความยากจน โดยสรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหแบประชาขน
3.2 สนับสนุนกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน
2.3 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุคนพิการผูดอยโอกาสใหไดรับเบี้ยสงเคราะหอยางเปนธรรมและทั่วถึง
2.4 จัดฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน เยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป
2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน ไดออกกําลังกาย โดยจัดหาสถานที่และอุปกรณ กีฬา

รวมทั้งการแขงขันกีฬาตางๆ เชน การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนตน
3. ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษานอก   โรงเรียนใน

เขตพ้ืนที่ใหไดรับการพัฒนาในดานตางๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง ทั้งในดานวัสดุ อุปกรณการศึกษา และ
งบประมาณในการจัดการศึกษา ดานอาคาร สถานที่

3.2 สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส พรอมทั้งประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
3.3 สงเสริมและอนุรักษประเพณี วัฒนาธรรม งานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานประเพณีสงกรานตงานบุญบั้งไป
งานลอยกระทงและวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีวันเขาพรรษาประเพณีการทอดเทียน
4. ดานการบริหาร
4.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงใหประชาชนมีสวนรวมการสนับสนุน
ประชาคมและองคกรประชาชน ไดรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ เพ่ือประโยชนของประชาชนชาวตําบลดอน
หายโศก

4.2 สงเสริมหนวยงานราชการตางๆในเขตพ้ืนที่ไมวาจะเปนใหการสนับสนุนและรวมมือโรงเรียน วัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกลุมอาชีพตางๆ ที่จัดข้ึนในตําบลดอนหายโศก
อยางทั่วถึง

4.3 ปรับปรุงใหการบริการของขาราชการ พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศก ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.4 สงเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบรอย ของตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือนและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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4.5 สงเสริมสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
5. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน โดยดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะใหมี
ประสิทธิภาพ ไมใหมีขยะตกคางตามบานเรือนประชาชน เพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5.2 สงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ใหประชาชนและเยาวชนมีความสมบูรณทั้ง   รางกาย
และจิตใจ อารมณและสติปญญา
3.3 สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีแกผูสูงอายุ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนหายโศก
ออกหนวยบริการตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุ
5.4 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตําบลใหมีความเขมแข็ง สามารถใหบริการประชาชนอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.5 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในตําบลดอนหายโศกใหคงสภาพ ที่
สวยงาม

ประธานฯ สวนที่ 1 - 5 คณะกรรมการทานใดจะเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม
ท่ีประชุม - ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม
ประธานฯ ถาไมมี สําหรับประเด็นที่จะนํามาพิจารณาในที่ประชุม  คือ สวนที่ ๖ บัญชีโครงการ/กิจกรรมใหที่

ประชุมไดพิจารณารางแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61) หากคณะกรรมการทานใด
ตองการที่จะแกไขเพ่ิมเติม  ขอใหแจงที่ปะชุมทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอใหที่
ประชุมพิจารณา) ใหพิจารณาสวนที่ 6 เชิญเจาหนาที่วิเคราะหชี้แจงรายละเอียด

จนท.วิเคราะหฯ ในสวนที่ 6 จะเปนรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินงานในชวง ระยะเวลา 3 ป ซึ่ง
รายละเอียดสรุปตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯไดแกไขและจัดทํารางฯไดดังนี้
- โครงการพัฒนาเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนจํานวน 9 โครงการ
- 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  จํานวน 20 โครงการ
1.1. แนวทางพัฒนา  กอสรางปรับปรุง บํารุงถนน ทอระบายน้ําและผิวจราจร 5 โครงการ
1.2. แนวทางพัฒนา  การติดตั้งปรับปรุงไฟฟา  จํานวน 3 โครงการ
1.3. แนวทางพัฒนา  การวางผังเมือง  จํานวน 1 โครงการ
1.4. แนวทางพัฒนา  การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อ่ืนๆ  จํานวน 11 โครงการ
- 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานเศรษฐกิจ  จํานวน 9 โครงการ
2.1. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมกระจายรายไดใหชุมชน จํานวน 4 โครงการ
2.2. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมและเพ่ิมรายไดแกประชาชน  จํานวน 5 โครงการ
- 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสังคม  จํานวน 44 โครงการ
3.1. แนวทางพัฒนา  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส  จํานวน 6 โครงการ
3.2. แนวทางพัฒนา  การสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการปองกันควบคุมโรคติดตอ  จํานวน
6 โครงการ
3.3. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  จํานวน 2 โครงการ
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3.4. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมการศึกษา   จํานวน 9 โครงการ
3.5. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  จํานวน 8 โครงการ
3.6. แนวทางพัฒนา  การปองกันยาเสพติด   จํานวน 5 โครงการ
3.7. แนวทางพัฒนา  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 4 โครงการ
3.8. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมความเขมแข็งและความสงบเรียบรอย 4 โครงการ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 25 โครงการ
4.1. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 9 โครงการ
4.2. แนวทางพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 3โครงการ
4.3. แนวทางพัฒนา  การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่   จํานวน 10 โครงการ
4.4. แนวทางพัฒนา  การปรับปรุงขอมูลและพัฒนาการจัดเก็บรายได  จํานวน 3 โครงการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 9 โครงการ
5.1. แนวทางพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ
5.2. แนวทางพัฒนา การเผาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 โครงการ
5.3. แนวทางพัฒนา  การบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ
ในป พ.ศ 2559 รวม 5 ยุทธศาสตร มีทั้งสิ้น 107 โครงการ
ในป พ.ศ 2560 รวม 5 ยุทธศาสตร มีทั้งสิ้น 98 โครงการ
ในป พ.ศ 2561 รวม 5 ยุทธศาสตร มีทั้งสิ้น 96 โครงการ
เฉพาะโครงการในป พ.ศ.2559 รวม 5 ยุทธศาสตร ซึ่งเราไดมีโครงการจากการประชาคม
หมูบาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการที่เปนนโยบายของกระทรวง ทบวงกรม ที่มี
หนังสือไดสั่งการมา เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของ อบต.ขอใหทานคณะกรรมการ
พิจารณาดูถึง ความเปนไปของโครงการแตละโครงการ เพราะบางโครงการถาอยูนอกเหนืออํานาจ
หนาที่ของ อบต.แลว ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการได ทั้งนี้ขอใหพิจารณาเรียงตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา หากมีขอแกไขใดขอใหแจงในที่ประชุม จะไดมีมติพิจารณาเปนขอๆไปในการดําเนินการ
ตามนั้น ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ

นายหนูพัน สีเสนพิลา ในลําดับที่ 7 ขอ 2 ขยายเขตไฟฟา ม.7 โคกสําราญ  จะซ้ํากับลําดับที่ 8 ขอ 3 และขอเพ่ิมขุด
ลอกลําหวยหนองแกถึงหวยลองบอ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตรซึ่งลําหวยนี้ เปนลําหวยเกา
เรานาจะทําเพ่ือใชน้ําในชวงฤดูแลงในการทําการเกษตรครับ

นายบวร ไชยคํา กระผมขอเสนอเรื่องการจัดทําลานกีฬาพรอมอุปกรณการเลนทุกหมูบาน สืบเนื่องจากมีกลุม
วัยรุนเยาวชนในหมูบานมาใชสถานที่ราชการคือโรงเรียนในการเลนกีฬา ใชอินเตอรเน็ต ทั้งมั่วยาเสพ
ติดดวย มีทั้งงัดประตูหนาตาง ขโมยวัสดุครุภัณฑในโรงเรียน จึงเกิดปญหาหลายอยาง ถาเรามีลาน
กีฬาแตละหมูบานกระผมเห็นวาปญหาขางตนนาจะลดนอยลงครับ
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ประเด็นที่ 2 ขอเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย เพ่ือสืบสานอนุรักษดนตรีไทยไวให
เยาวชนใจตําบลดอนหายโศกไดเรียนรูและหวงแหน รูรักษในถ่ินของตนครับ
ประเด็นที่ 3 เปนเรื่องเกามาเลาใหม กระผมในนามตัวแทนทางโรงเรียนทั้ง 5 โรง ไดปรึกษาหารือ
กัน ในเรื่องการขอถังขยะที่ใชคัดแยกเปนชุดเพ่ือใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูการคัดแยกขยะเปยก ขยะมี
พิษ ขยะแหง ซึ่งทางเราไดนําเรียนในที่ประชุมทุกปแตมิไดรับการตอบสนองสักปเลย ในปนี้ในสวนงาน
ราชการขอนะครับ เพราะยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรา สถานีอนามัยตําบล โรงเรียน 5 โรง ก็ใช
งบประมาณไมมาก ครับ

นายสมดี  อํานาจเจริญ กระผมขอเพ่ิมอุดหนุนชมรมณาปณกิจประจําตําบลดอนหายโศก
ประเด็นที่ 2. ในหมูที่ 6 มีผูดอยโอกาสคือ ทั้งพอและลูก พิการ ไมมีบานอยูอาศัยเลยและในกรณี
แบบเดียวกันในตําบลดอนหายโศกของเรามีจํานวนมากที่รอการชวยเหลือ  เรานาจะจัด
งบประมาณทําโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสบรรจุเขาแผนพัฒนาตําบล เพราะการชวยเหลือคน
ที่ขาดโอกาสทางสังคมไดบุญมากครับ

นางอรัญญา ธรรมวงษา ดิฉันขอสนับสนุนแนวทาง ทาน ผอ.บวร ไชยคํา ไดขอไว ขอเพ่ิมรายการที่ 96 จัดซื้อถังขยะ ที่เรา
ตั้งไวทุกป ขอเปนซื้อถังขยะแบบถังแยกขยะได ใหกับสถานศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เนื่องจากในสถานศึกษาตางๆ จะไดใหเด็กนักเรียนรูจักการ
ขัดแยกขยะที่เปนประโยชนมารีไซเคิลได โดยเฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เวลาชวงตรวจ
มาตรฐานจะมีปญหาเรื่องอุปกรณตางๆ ในเรื่องความสะอาดภายในศูนยฯ ดวย

ประธานฯ ในขอ 2 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง ขอ 1 ถนนเสนนี้  ชวงหมูที่ 1 บานก้ัง ถึง หมูที่ 4บาน
หนองเตาเราจะดําเนินการซอมสรางโดยไดผานสภาแลวนาจะตัดออกครับ

นายบุญถม สิงหคา เรียนคณะกรรมการพัฒนาฯ ทุกทาน ในเรื่องการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม กระผมขอ
นําเรียนโครงการอนุรักษปาชุมชน ซึ่งในตําบลดอนหายโศก มีปาชุมชนที่สมบูรณหลายแหงเชน โคก
ปากาว เนื้อที่ประมาณ 300 ไร ปาดอนดู 70 ไร ปาตองฝน 50 ไร และตามวัดปาตางๆ อีกดวย
เรานาจะจัดทําโครงการที่ใหเยาวชนไดอนุรักษปาชุมชนของตนเอง ครับ

ประธานฯ เปนยุทธศาสตรดานทรัพยากรดานสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ครับ

ประธานฯ การเพ่ิมโครงการและการแกไขในบางสวนนั้นคณะกรรมการทานใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม
ท่ีประชุม - ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม
ประธานฯ เมื่อไมมีคณะกรรมการทานใดเพ่ิมเติมอีก  ก็ขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป

(2559-2561) เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารพิจารณานําเขาสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ใหความเห็นชอบและประกาศใชตอไป

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นายบวร   ชัยคํา เรียนทานประธานฯ ทานคณะกรรมการพัฒนาฯ ทุกทาน กระผมนายบวร  ชัยคํา มีเรื่องถาม

ทางคณะผูบริหารเก่ียวเรื่องถนนสายบานก้ัง ถึง นาอุดม ซึ่งถาผมจําไมผิดเราพ่ึงซอมสราง
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ในปที่แลว แตถนนกับทรุดโทรม มีลุมเต็มไปหมด แตไมเห็นทาง อบต.ทําอะไรเลย ครับประธานฯ

ทานคณะกรรมการฯ ครับ สําหรับเรื่องถนนสายดังกลาว กระผมพ่ึงเขามารับตําแหนงนายก
หลังการทําถนนอีก แตก็ไมไดนิ่งนอนใจ ซึ่งกระผมไดใหชาง ทําหนังสือถึงบริษัทผูรับเหมาแลว 3 ครั้ง
แตมิไดมาแกไขใหเลย ตอนนี้เราไดแจงไปยังนายอําเภอหนองหานแลว เพ่ือจะประกาศใหเปนบริษัทที่
ทิ้งงาน ซึ่งเรามีเงินประกันสัญญาอยูจํานวน 300,000 บาท ประกาศเปนผูรับเหมาที่ทิ้งงานแลว
เราจึงจะสามารถนํางบประมาณดังกลาวมาซอมปรับปรุงซอมแซมบํารุงไดครับ

นายสมพาน เจริญเนตร เรียนทานประธานฯ ทานคณะกรรมการพัฒนาฯ ทุกทาน ขอขอบพระคุณทางผูบริหารที่ให
ความกระจางในถนนสายหลักของเรา กระผมขอนําเรียน เรื่องการชี้แนวเขตตําบลของเราตอนนี้เกิด
กรณีพิพาทระหวางบานโคกสําราญกับบานสรอยพราว ต.สรอยพราว อ.หนองหาน และบานดอน
กลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ เรื่องหนองน้ําซึ่งอยูระหวาง 3 ตําบล 2 อําเภอ ตางคนตางบอก
วาเปนแนวเขตของตัวเอง จึงอยากถามวา อํานาจหนาที่ของ อบต.สามารถแกไขไดขนาดไหนครับ

ประธานฯ ทานคณะกรรมการฯครับ ปญหาเรื่องการชี้แนวเขตระหวาง 3 อบต. 2 อําเภอคืออําเภอหนอง
หานและอําเภอพิบูลยรักษนั้น ตอนนี้ผมไดทําเรื่องเขาหารือกับทางอําเภอหนองหานแลว ครับ
สําหรับการแกไขเปนอยางไรแลวกระผมจะแจงอีกทีครับ

ประธานฯ กระผมขอแจงอีกเรื่องครับ เพราะคณะกรรมการสวนหนึ่งเปนผูใหญบาน กระผมไดรับ
ประสานงานจาก ทาน ส.จ.ทษฎี นึกชอบ วาจะมีรถซอมถนนลูกรังจาก อบจ.จะมาลงงานตําบล
ของเรา จํานวน 4 วัน ผมใครขอความรวมมือทางผูนําแตละหมูบานใหอํานวยความสะดวกใน
การชี้แนวเขตถนนที่จะทําการซอมบํารุงดวยครับ

ประธานฯ มีคณะกรรมการทานใด มีเรื่องจะเสนอหรือจะสอบถามอีกหรือไม
ท่ีประชุม - ไมมี

ประธานฯ เมื่อไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ก็ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
และขอปดการประชุม

ปดการประชุม   เวลา ๑2.25.๐๐ น.

(ลงชื่อ) โชคศุภชัย  ไชยนาพันธ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

(ลงชื่อ) บัวภา  จันทะบูลย ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายบัวภา  จันทะบูลย)

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก



-สํานํา-
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2558
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

รายชื่อผูมาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายภักดี   ขาวกุญชร
นางเฉลิมศักดิ์   ปองคํารส
นายพันทอง  เพียงเท
นายพรมรินทร  นึกชอบ
นายสมคิด   บุรีงาม
นายไสว  แสงจันทร
นายโอนไพร  มาตรนอก
นายวิลาศ  โพธิ์ใบงาม
นายประดิษฐ ชมภูทิพย
นายคํามุน    ในนน
นายบุญสงา   อํานาจเจริญ
นายทองอาน  สงวนหมู
นายบุญตอม  พรมบุญ
นายศักดิ์ศรี  ศุภนิกรณ
นายระบบ  ลือชาคํา
นายสุขวงศ   วรศิริ
นายแสงจันทร  ขุมดวง
นางรัตนาภรณ   ศรีกันยา
นายเสงี่ยม   โยธินทะ

ประธานสภา อบต.ฯ
รองประธานสภา อบต.ฯ
สมาชิกสภา อบต. ม.1
สมาชิกสภา อบต. ม.1
สมาชิกสภา อบต. ม.2
สมาชิกสภา อบต. ม.3
สมาชิกสภา อบต. ม.4
สมาชิกสภา อบต. ม.4
สมาชิกสภา อบต. ม.5
สมาชิกสภา อบต. ม.5
สมาชิกสภา อบต. ม.6
สมาชิกสภา อบต. ม.7
สมาชิกสภา อบต. ม.7
สมาชิกสภา อบต. ม.8
สมาชิกสภา อบต. ม.8
สมาชิกสภา อบต. ม.9
สมาชิกสภา อบต. ม.9
สมาชิกสภา อบต. ม.10
สมาชิกสภา อบต. ม.10

ภักดี  ขาวกุญชร
เฉลิมศักดิ์   ปองคํารส
พันทอง  เพียงเท
พรมรินทร  นึกชอบ
สมคิด   บุรีงาม
ไสว  แสงจันทร
โอนไพร  มาตรนอก
วิลาศ  โพธิ์ใบงาม
ประดิษฐ  ชมพูทิพย
คํามุน  ในนน
บุญสงา  อํานาจเจริญ
ทองอาน  สงวนหมู
บุญตอม  พรมบุญ
ศักดิ์ศรี  ศุภนิกรณ
ระบบ  ลือชาคํา
สุขวงศ  วรศิริ
แสงจันทร  ขุมดวง
รัตนาภรณ   ศรีกันยา
เสงี่ยม   โยธินทะ

ผูเขารวมประชุม
1. นายบัวภา  จันทะบูลย นายก อบต.ดอนหายโศก
2. นายบุญถม  สิงหคา รองนายก อบต.ดอนหายโศก
3. นางสายใจ  ยศธิพานา รองนายก อบต.ดอนหายโศก
4. นายทวี นาบํารง เลขานุการสภา อบต.ฯ
5. จ.อ. วาที   โพธิ์ใบงาม บุคลากร
6. นายปญญา   ขาวขํา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

ผูไมมารวมประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1 นายดาหวัน  โยธินทะ สมาชิกสภา อบต. ม.6 ลาปวย (รักษาตัวโรงพยาบาลศูนย)
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เมื่อถึงเวลา 09.05 น. นายเฉลิมศักดิ์  ปองคํารส รองประธานสภา อบต. ดอนหายโศก ไดเชิญ
สมาชิกสภา อบต. ดอนหายโศกทุกทานเขาหองประชุมโดยมี นายภักดี  ขาวกุญชร ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบต.ฯ - แจงเรื่องเลขานุการสภาฯทานปลัดโชคศุภชัย ไชยนาพันธ ประสบอุบัติเหตุรถยนต ตั้งแตวัน

อาทิตยที่ 31 พฤษภาคม 2558 อาการสาหัส ตอนนี้เขารับการรักษาอยูที่โรงพยาบาลหนอง
หาน และไดนําสงตอที่โรงพยาบาลศูนยจังหวัดอุดรธานี

-แจงเรื่อง นายดาหวัน  โยธินทะ สมาชิก อบต. หมูที่ 6 บานหนองกลา ลาปวย  ไมไดเขารวม
ประชุมเนื่องจากเขารับรักษาตัวที่ศูนยมะเร็งจังหวัดอุดรธานี สวนหลังจากประชุมเสร็จแลวเรา จะ
ไดเขาไปเยี่ยมทั้งสองทาน เราคอยปรึกษากันอีกครั้งครับ
-เรื่อง นางสาวแคทริยา ไชยจํานง  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ขอโอนยายกลับภูมิลําเนา คือ
เทศบาลตําบลบานตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ท่ีประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
ณ.วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558

ประธานสภา อบต.ฯ ผมขอใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน อานรายงานการประชุมครั้งที่แลวใหที่ประชุม
ฟงและขอมติที่ประชุมวาจะรับรองหรือแกไขหรือไม

จนท.วิเคราะห ฯ ไดอานรายงานการประชุมครั้งที่แลวใหที่ประชุมฟงและขอมติที่ประชุม

ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)
1. พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)

ประธานสภา อบต.ฯ ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดในรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
ใหที่ประชุมไดทราบ เชิญครับ

นายก ฯ เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายบัวภา จันทะบูลย ตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศก แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนหายโศกไปสูการปฏิบัติ มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาที่มี
ความสมัพันธใกลชิดกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือองคการบริหารสวนตําบล
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ดอนหายโศกใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปโดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป จัดทํางบประมาณเปนไป
ดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกฉบับนี้ จะสามารถเปนเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา
องคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศกใหกาวหนาอยางมีแบบแผน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน
ตอไป รายละเอียดขอใหเจาหนาที่วิเคราะหไดชี้แจงตอไปครับ

ประธานสภา อบต.ฯ เนื่องจากเลขานุการสภาฯ ไดประสบอุบัติเหตุไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได ตามระเบียบ
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ10 วรรคหนึ่ง
ในการประชุมสภาทองถ่ินในครั้งใดถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาทีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาที่ ใหสภาเลือกสมาชิกทองถ่ินหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเฉพาะในคราวประชุมนั้น กระผมเห็นควรใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน เปนผูชี้แจงรายละเอียดและขอระเบียบขอปฏิบัติในการพิจารณาแผนพัฒนาสามป(2559-
2561) มีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ

ท่ีประชุม - ไมมี
ประธานสภา อบต.ฯ ถาไมมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืน กระผมขอให เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนได อธิบายชี้แจง

เก่ียวกับการจัดทําการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ครับ
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียตริทุกทาน ผูบริหาร กระผมนายปญญา ขาวขํา

ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สําหรับเรื่องการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559–2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
พัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาชุมชน และปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  พรอมทั้งนําแนวทางการจัดทํา
แผนและบูรณาการมาเปนแนวทางการปฏิบัติจัดทําแผนพัฒนาสามป (2559– 2561) ดังนี้

1. กําหนดหวงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีความสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยการใชขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมดําเนินการกับหมูบาน/ชุมชนและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แผนบูรณาการมากําหนด
ประเด็นการพัฒนา

2. ยกเลิกการจัดทํา ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และใชแนวทางประสานแผนพัฒนาทองถ่ินโดยใหเทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลคัดเลือกโครงการที่ประสงคจะดําเนินการ  รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
หรือขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ
ระดับอําเภอ  จังหวัด  พิจารณาตามลําดับ
สวนข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป มีดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็น
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หลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการและ
ขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมประเด็นการ
พัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป และ เสนอ
คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหาร
4. ผูบริหารทองถ่ินเสนอเขาสภาพิจารณาเห็นชอบและผูบริหารพิจารณาอนุมัติราง

แผนพัฒนาสามป  และประกาศใชแผนพัฒนาสามป
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนา
สามป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ิน จึง
พิจารณาอนุมัติ  และประกาศใชแผนพัฒนาสามป ตอไป

ท่ีประชุม - รับทราบ

ประธานสภา อบต.ฯ สําหรับรายละเอียดขอปฏิบัติ ขอระเบียบเบื้องตนในการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป นั้น
เจาหนาที่วิเคราะหฯไดชี้แจงเบื้องตนแลว สวนขอมูลที่ไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559–2561) เพ่ือใหสภาไดพิจาณานั้น ผมขอใหเจาหนาที่วิเคราะหฯ ไดนําเรียนชี้แจงครับ

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียตริ สําหรับแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.
2557 – 2561) ซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–
2561)ประกอบประกอบหนังสือ ดวนที่สุดทีม่ท.0810.2/ว0703 ลว. 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หนังสือที่มท.
0810.2/ว449 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่
ประกอบหนังสือที่ มท.0812.1/ว0343 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ชุมชน/หมูบาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา ใหเนนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนนพัฒนาสินคา
การเกษตรใหไดมาตรฐานในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งจังหวัดอุดรจะอยู
ในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดวย อุดร หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ  ให
เนนฟนฟูระบบนิเวศ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร พัฒนาการทองเที่ยว เรงแกปญหา
การขาดแคลนน้ํา โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนชุมชน ที่มุงเนนปญหาความตองการของชุมชนเปน
หลัก
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา ใหเนนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนนพัฒนาสินคา
การเกษตรใหไดมาตรฐานในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดอุดรจะอยู
ในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบดวย อุดร หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬใหเนน
ฟนฟูระบบนิเวศ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรพัฒนาการทองเที่ยว เรงแกปญหาการ
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ขาดแคลนน้ํา นี้คือแนวปฏิบัติกําหนดกรอบของเรา ซึ่งเราไดจัดทําโครงการ อบต. สัญจร รวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาตําบล ผูนําชุมชนและสวนงานตางๆ ในตําบล ไดทําประชาคมในการจัดทําแผน
ชุมชนกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาตําบลและบูรณาการเขาแผนพัฒนาสามปนั้น ในการทําประชาคม
แตละหมูบานไดจัดลําดับความสําคัญตามความเรงดวนของแตละหมูบานแลว สําหรับการกําหนด
แนวทางวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕61) นั้น  รอยละ 30 ของโครงการ/
กิจกรรม จากแผนชุมชนที่ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ เขาแผนพัฒนาทองถ่ิน และไมนอย
กวารอยละ 20 นําเขาบรรจุรางขอบัญญัติงบประมาณ ในปถัดไป นี้คือหลักเกณฑในการจัดทําราง
แผนพัฒนา ดังปรากฏตามเอกสารที่ไดแจก ใหกับสมาชิกทุกทาน
ประกอบวิสัยทัศนผูบริหาร“ชุมชนนาอยู เคียงคูวัฒนธรรมนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”พันธ
กิจ
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  รวมถึงการคมนาคมใหประชาชนเขาถึงการ

บริการไดสะดวก
2.สงเสริมกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ และพัฒนาสินคาการเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน
3.สงเสริมดานการศึกษา ทํานุบํารุงและฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
4.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
5.สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
เปาหมาย
1. เพ่ือใหชุมชนเปนสังคมที่กินดี มีสุข
2. เพ่ือใหมีระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในทองถ่ินอยางคลอบคุมทุกพ้ืนที่
3. เพ่ือพัฒนาสินคาจาก กลุมเกษตรกร กลุมสตรี ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
4. เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและสงเสริมภูมิปญญาปราชญชาวบาน
5. เพ่ือใหชุมชนมีสุขภาพดี อยูดี มีสุข และทรัพยากรธรรมชาติคงอยูกับชุมชน
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น

2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การปรับปรุงซอมสรางถนนใหไดมาตรฐาน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถใชประโยชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง
1.2 การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบใหสะอาดมีคุณภาพเพ่ือในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใช ใน
การเกษตร
1.3 การปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปาหมูบาน ใหน้ําสะอาดและเพียงพอตอความ  ตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่

2.4 การขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในตําบลใหทั่วถึง
1.5 การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ดวยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพ่ือแกไขปญหาการขาด

แคลนน้ําที่ใชในการเกษตรภายในเขตพ้ืนที่
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
3.3 การแกไขปญหาความยากจน โดยสรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหแบประชาขน
3.4 สนับสนุนกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน
2.3 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส ใหไดรับเบี้ยสงเคราะหอยางเปนธรรมและทั่วถึง
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2.4 จัดฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน เยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป
2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน ไดออกกําลังกาย โดยจัดหาสถานที่และอุปกรณกีฬา รวมทั้ง

การแขงขันกีฬาตางๆ เชน การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนตน
3. ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษานอก   โรงเรียนใน

เขตพ้ืนที่ใหไดรับการพัฒนาในดานตางๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง ทั้งในดานวัสดุ อุปกรณการศึกษา และ
งบประมาณในการจัดการศึกษา ดานอาคาร สถานที่

3.2 สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส พรอมทั้งประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
3.3 สงเสริมและอนุรักษประเพณี วัฒนาธรรม งานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานประเพณีสงกรานต งานบุญบั้งไป

งานลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา เชน ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณีการทอดเทียน
4. ดานการบริหาร
4.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงใหประชาชนมีสวนรวมการสนับสนุน

ประชาคมและองคกรประชาชน ไดรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ เพ่ือประโยชนของประชาชนชาวตําบลดอน
หายโศก

4.2 สงเสริมหนวยงานราชการตางๆ ในเขตพ้ืนที่ไมวาจะเปนใหการสนับสนุนและรวมมือ โรงเรียน วัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกลุมอาชีพตางๆ ที่จัดข้ึนในตําบลดอนหายโศก
อยางทั่วถึง

4.3 ปรับปรุงใหการบริการของขาราชการ พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศก ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.4 สงเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบรอย ของตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครปองกัน
ฝายพลเรือนและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

4.5 สงเสริมสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

5. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน โดยดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะใหมีประสิทธิภาพ

ไมใหมีขยะตกคางตามบานเรือนประชาชน เพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5.2 สงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ใหประชาชนและเยาวชนมีความสมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ อารมณและสติปญญา
3.3 สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีแกผูสูงอายุ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนหายโศก ออก

หนวยบริการตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุ
5.4 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตําบลใหมีความเขมแข็ง สามารถใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ
5.5 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในตําบลดอนหายโศกใหคงสภาพ ที่สวยงาม

ท่ีประชุม - รับทราบ
ประธานสภา อบต.ฯ สําหรับกรอบเบื้องตนในการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561)นั้น
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เฉพาะโครงการในป พ.ศ.2559 รวม 5 ยุทธศาสตร ซึ่งเราไดมีโครงการจากการประชาคม
หมูบาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการที่เปนนโยบายของกระทรวง ทบวงกรม ที่มี
หนังสือไดสั่งการมาเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของ อบต.ขอใหทานสมาชิกพิจารณาดู
ถึง ความเปนไปของโครงการแตละโครงการ เพราะบางโครงการถาอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของ
อบต.แลว ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการได ทั้งนี้ขอใหพิจารณาเรียงโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา หากมีขอแกไขใดขอใหแจงในที่ประชุม จะไดมีมติพิจารณาเปนขอๆไป ประเด็นที่จะนํามา
พิจารณาในที่ประชุม  คือ สวนที่ ๖ บัญชีโครงการ/กิจกรรมใหที่ประชุมไดพิจารณารางแผนพัฒนา
๓ ป(พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา) ให
พิจารณาสวนที่ 6 เชิญเจาหนาที่วิเคราะหชี้แจงรายละเอียด

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (นายปญญา ขาวขํา) เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียตริทุกทาน ในสวนที่ 6 ของราง
แผนสามป(2559-2561) กระผมจะสรุปผลการดําเนินโครงการ ดังนี้
การใหความสําคัญจะพิจารณาจากปญหา ความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศกรวมถึงภารกิจตางๆที่ตองดําเนินการใหลุลวงตามนโยบาย
รัฐบาล ดังนั้นน้ําหนักความสําคัญจึงอยูที่การพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรใหพรอมในการ
ใหบริการประชาชน การแกไขปญหาตามสภาพความเปนจริงจากการประชาคมหมูบาน และการ
อนุรักษประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีหลากหลายในตําบลดอนหาย
โศก การประชาคมในหมูบาน ทั้ง 10 หมูบานและโครงการจากหนวยราชการอ่ืนอ่ืน พอสรุป
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ รายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินงานในชวงระยะเวลา 3 ปซึ่ง
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ไดนําแจกเบื้องตนสรุปตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบล
ไดนํา รางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2561)เสนอผูบริหาร และวันนี้ไดนํารางดังกลาวเสนอตอ
สภาฯเพ่ือใหพิจารณาเห็นชอบไดดังนี้

- โครงการพัฒนาเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  จํานวน 9 โครงการ
- 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 20 โครงการ
1.1. แนวทางพัฒนา  กอสรางปรับปรุง บํารุงถนน ทอระบายน้ําและผิวจราจร 5 โครงการ
1.2. แนวทางพัฒนา  การติดตั้งปรับปรุงไฟฟา  จํานวน 3 โครงการ
1.3. แนวทางพัฒนา  การวางผังเมือง  จํานวน 1 โครงการ
1.4. แนวทางพัฒนา  การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อ่ืนๆ  จํานวน 11 โครงการ
- 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานเศรษฐกิจ  จํานวน 9 โครงการ
2.1. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมกระจายรายไดใหชุมชน จํานวน 4 โครงการ
2.2. แนวทางพัฒนา การสงเสริมและเพ่ิมรายไดแกประชาชน  จํานวน 5 โครงการ
- 3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสังคม  จํานวน 44 โครงการ
3.1. แนวทางพัฒนา  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส  จํานวน 6 โครงการ
3.2. แนวทางพัฒนา  การสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการปองกันควบคุมโรคติดตอ  จํานวน
6 โครงการ
3.3. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  จํานวน 2 โครงการ
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3.4. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมการศึกษา   จํานวน 9 โครงการ
3.5. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  จํานวน 8 โครงการ
3.6. แนวทางพัฒนา  การปองกันยาเสพติด   จํานวน 5 โครงการ
3.7. แนวทางพัฒนา  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 4 โครงการ
3.8. แนวทางพัฒนา  การสงเสริมความเขมแข็งและความสงบเรียบรอย 4 โครงการ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 25 โครงการ
4.1. แนวทางพัฒนา การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 9 โครงการ
4.2. แนวทางพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร3โครงการ
4.3. แนวทางพัฒนา การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่   จํานวน 10 โครงการ
4.4. แนวทางพัฒนา การปรับปรุงขอมูลและพัฒนาการจัดเก็บรายได  จํานวน 3 โครงการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 9 โครงการ
5.1. แนวทางพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ
5.2. แนวทางพัฒนา การเผาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 โครงการ
5.3. แนวทางพัฒนา การบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ
ในป พ.ศ 2559 รวม 5 ยุทธศาสตร มีทั้งสิ้น 107 โครงการ
ในป พ.ศ 2560 รวม 5 ยุทธศาสตร มีทั้งสิ้น 98 โครงการ
ในป พ.ศ 2561 รวม 5 ยุทธศาสตร มีทั้งสิ้น 96 โครงการ

ประธานฯ ทานสมาชิกฯ ก็ไดรับทราบรายละเอียดและขอกฎหมายแลวนะครับ สมาชิกทานใดมีขอเสนอหรือ
เห็นเปนอยางอ่ืนใหทานนําเสนอนะครับ

นายโอนไพร มาตรนอก เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียตริ คณะผูบริหารทุกทาน กระผมโอนไพร มาตรนอก
สมาชิก หมูที่ 4 หนองเตา  ยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครองและบริหารจัดการ  ขอที่ 88
การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกบุคลากร  ตั้งไว 300,000 กระผม
เสนอเพ่ิมเติมในรางแผนฯ ใหตั้งงบประมาณเพ่ิมอีก เพราะในปที่ผานมาการศึกษาดูงานมีเฉพาะ
เจาหนาที่และสมาชิก กระผมขอเพ่ิมจํานวนงบประมาณ ตองการใหมีกลุมอาชีพ กลุมผูนําชุมชน
กลุมหนวยงานราชการในตําบลไดเขารวมกิจกรรมดวยครับ
อีกประเด็นหนึ่งครับ เรื่องการใหความชวยเหลือภัยแลงในชวงเดือนเมษายนของทุกปจะมีปญหา
ตลอดเนื่องจากเราไมไดตั้งงบประมาณเฉพาะไวขอเสนอใหตั้งงบจัดซื้อเครื่องซัมเมอรไวสํารองในแต
ละปอยางนอยหมูบานละ1 ชุดพอถึงเวลาแลงมาจะไดชวยเหลือชาวบานไดทันครับ

ประธานฯ กระผมเห็นดวยครับ ซึ่งจากการพิจารณาดู ทั้งเรื่องการศึกษาดูงานในปที่ผานมาเราขาดกลุมผูน้ํา
ชุมชน กลุมเยาวชน กลุมอาชีพ กลุมสตรีตําบล สวนเรื่องการแกปญหาภัยแลงคือเปนการเตรียม
ความพรอมรับภัยแลงในแตละปเราควรบรรจุเขาไวในรางแผนพัฒนาสามปของเราดวยและกระผม
ขอใหนายกชี้แจงในเรื่องการใหการชวยเหลือผูประสบภัยแลงครับ

นายก ฯ เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายบัวภา จันทะบูลย ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวน
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ตําบลดอนหายโศก เรื่องการบรรจุการใหการชวยเหลือผูประสบภัยแลงในแตละปนั้น ปกติเรามี
งบประมาณตั้งไวที่งบกลาง คืองบสํารองจาย ตั้งไวประมาณ 500,000 บาทเพ่ือใหการชวยเหลืออยู
ทุกป แตก็ไมพอจาย เพราะภัยธรรมชาติมีเยอะมาก น้ําทวม ไฟไหม ภัยแลง ฯลฯ
ถาเราบรรจุเขาเจาะจงซื้อซัมเมอร เวลานําไปใชแกปญหาอยางอ่ืนก็ใชไมได กระผมวาตั้งไวแบบเดิมดี
แลว ขอวงเงินเพ่ิมเทานั้นเพ่ือใหการชวยเหลือผูประสบภัยในแตละปครับ

ท่ีประชุม - ไดพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (2559-2561) รวมกันพอสมควร

ประธานฯ รางแผนพัฒนาสามป (2559-2561) มีสมาชิกทานใดจะเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงเห็นเปน

อยางอ่ืนอีกหรือไม
ท่ีประชุม - ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม

ประธานสภาฯ รายละเอียดในการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561)นั้นและเพ่ือใหการจัดทํา
แผนพัฒนาไดอยูในหวงเวลาและทันประกาศใชภายในเดือนนี้  กระผมขอใหเลขานุการ สภาไดนํา
เรียนชี้แจงครับ

ปลัด อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียตริ คณะผูบริหารทุกทาน รายละเอียดราง แผนพัฒนา
สามป (2559–2561) ที่แจกใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานพิจาณานั้น ไมทราบวามีทานใดจะ
เสนอ แกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม และกอนจะดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง ผมขออางถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 45 กําหนดใหญัตติ
รางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติให
พิจาณาสามวาระรวดเดียวก็ได  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม  ของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่
ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา อบต.ฯ ไมทราบวาที่ประชุมจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม
(ผูเสนอ)
ท่ีประชุม มีมตพิิจารณาสามวาระรวดเดียว
ปลัด อบต. ตามที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับหลักการในวาระที่ 1 แลวและวาระที่ 2 ตอไปผม

ขอใหสภา อบต.ดอนหายโศก พิจารณาในวาระที่ 3 วาจะเห็นชอบอนุมัติและประกาศใชราง
แผนพัฒนาสามป (2559–2561) หรือไม

ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (2559–2561) 18 เสียง
ไมรับรอง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
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ประธานสภาฯ มติในที่ประชุมรับรางแผนพัฒนาสามป (2559–2561) เปนเอกฉันท

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ

ประธานสภา อบต.ฯ มีทานใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ กระผม นายบัวภา จันทะบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบล
ดอนหายโศก ขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่มีมติเปนเอกฉันทรับรางแผนพัฒนาสามป(2559-
2561) กระผมจะนําโครงการที่บรรจุไวในแผนฯเพ่ือเขาสูกระบวนการทํางบประมาณป 2559 เพ่ือ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชนในเขตตําบลดอนหายโศกตามที่ไดแถลงนโยบายไวในคราวเขารับ
ตําแหนงครั้งแรกตอสภานี้ตอไป ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ

นายบุญสงา อํานาจเจริญ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ กระผม บุญสงา อํานาจเจริญ สมาชิกฯ หมูที่ 6
บานหนองกลา ขอเรียนถามเรื่องงบประมาณขยายเขตไฟฟาของหมูที่ 6 ไปหมูบานเพียงดิน
สภาไดอนุมัติงบประมาณ 150,000 บาท ทางคณะผูบริหารไดดําเนินการถึงไหนแลวเพราะนี้
ก็ลวงเวลามา 9 เดือนแลวครับ

นายสมคิด บุรีงาม เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ กระผม สมคิด บุรีงาม สมาชิกฯ หมูที่ 2 บานบอคํา
กระผมขอสนับสนุนทานบุญสงา อํานาจเจริญ ขออนุญาตที่เอยนาม ซึ่งหมูที่ 2 ชุมชนของผม ก็รอ
เรื่องไฟฟาขยายเขตเชนกัน บานบอคํา ไดผานงบประมาณขยายเขตไฟฟาจํานวน 2 จุด
ชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนเรื่องไฟฟาก็ไดมาถามบอยมาก  วาไฟฟาปนี้จะไดไหม   กระผมจึงขอ
นําเรียนถามมายังคณะผูบริหารมา ณ. โอกาสนี้ดวยครับ

ประธานสภา ฯ กระผมขอใหนายก อบต. ชี้แจงเรื่องที่ประชุมสอบถามครับ
นายก อบต. (นายบัวภา จันทบูลย) กอนอ่ืน ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เห็นความสําคัญในการขยายเขตไฟฟาในแต

ละหมูบาน กระผมเขาใจความเดือดรอนของชาวบานที่ไมมีไฟฟาใชในแตละชุมชนของทานทั้งหมูที่ 2
บอคํา หมูที่ 6 หนองกลา หมูที่ 7 โคกสําราญ หมูที่ 3 โนนสะอาด ทั้ง 4 หมูบานกระผมได
ดําเนินการติดตอประสานกับไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหานเรียบรอยแลวถาไดเรื่องที่ชัดเจนเปน
ประการใดกระผมจะนําเรียนอีกครั้งครับ

ท่ีประชุม - รับทราบ
นายก อบต. (นายบัวภา จันทบูลย) กระผมมีเรื่องนําเรียน  กระผมไดรับการประสานงานจาก นายทฤษฎี นึกชอบ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดนํารถเกรด บด อัด เขาซอมบํารุงถนนในเขตตําบลดอน
หายโศก จํานวน 4 วัน โดยจะเริ่มลงงานในวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2558 จึงขอความรวมมือ
กับผูนําชุมชน สมาชิกสภาฯ ทุกหมูบานใหอํานวยความสะดวกในชี้ถนนที่ตองการบํารุงซอมถนน
ตามสายทางที่เห็นวาชํารุดและประชาชนไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไปมาในเขตรับผิดชอบ
ของชุมชนตัวเอง และเรื่องอาหารและเครื่องดื่มดวยครับ

ท่ีประชุม - รับทราบ



ประธานฯ ไมทราบวาที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนทีจ่ะสอบถามอีกหรือไม

ท่ีประชุม ไมมี
ประธานสภา อบต.ฯ ถาไมมี ผมขอปดประชุม และขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการประชุมครั้งนี้

(ลงชื่อ)......... ปญญา  ขาวขํา.......ผูจดบันทึกรายงานฯ
(นายปญญา  ขาวขํา)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ ....... ภักดี ขาวกุญชร.......ผูตรวจบันทึกการรายงานประชุมฯ
(นายภักดี  ขาวกุญชร)

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา หมวด 8 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ขอ 103 (1) และขอ 105 (2) แหง
ระเบียบมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอน
หายโศก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 และขอรับรองวาถูกตองตามการ
ดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ดังกลาวทุกประการ

ลงชื่อ ....... โอนไพร  มาตรนอก.......กรรมการสภาฯ
(นายโอนไพร  มาตรนอก)

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

ลงชื่อ .........ดาหวัน  โยธินทะ.........กรรมการสภาฯ
(นายดาหวัน  โยธินทะ)

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

ลงชื่อ ....... สมคิด  บุรีงาม......กรรมการ/เลขานุการฯ
(นายสมคิด  บุรีงาม)

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก


