ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ตําบลเมืองน้อยมีประวัติความเป็นมาแต่เดิมนั้น ได้มาตั้งบ้านเมืองน้อยขึ้นเป็นหมู่บ้านและตําบลใน
พ.ศ. ๒๔๕๗ มีนายอําเภอชื่อหลวงบริครุฑคามะเขตต์ (โหน่งคํา สุวรรณกูฎ)มาตั้งบ้านเมืองน้อยขึ้นเป็นตําบลได้ตั้งยศ
ตําแหน่งกํานันขึ้น คือนามโคตร (ส่วน ส่วนเสมอ) รับตําแหน่งเป็นกํานันตําบลเมืองน้อยคนแรก คนที่สองอินทริราช(ปุูม
คําเพราะ)คนที่สาม สุริยะ (สา คําศรี) คนที่สี่ นายสุภาพ ไชยานุกูล ระหว่างที่นายสุวรรณ ไชยานุกูล รับตําแหน่งเป็น
กํานันตําบลเมืองน้อยนั้น อาณาเขตตําบลกว้างขวางมีจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองถึง ๑๙ หมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ตําบลเมืองน้อยได้โอนจากอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
มาขึ้น อยู่ในการปกครองของอําเภอกัน ทรารมย์ จังหวัดศรีส ะเกษ หมู่บ้านเหล่ านี้บางหมู่ก็ได้ โ อนไปอยู่ใกล้ ตําบล
ใกล้เคียงก็มีเป็นร้างไปก็มี ถูกยุบหมู่บ้านก็มี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ตําบลเมืองน้อย ได้ถูกยุบ
ตําบลไปขึ้นต่อตําบลละทายมีกํานันชื่อนายทึง บุญศักดิ์ กํานันตําบลละทาย จึงพร้อมด้วยราษฎรที่ ๑ บ้านเมืองน้อย
ได้เลือกให้นายชาลี อุดหนุน ชาวบ้านเมืองน้อยได้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการอําเภอกันทรารมย์ให้นายชาลี อุดหนุน
ออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ใน พ.ศ. เดียวกัน นายเกื้อ นายอําเภอกันทรารมย์ จึงได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งให้นายสุวรรณ ไชยานุกูลรักษาในตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไป
ครั้ ง เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตํ า บลเมื อ งน้ อ ย ได้ ย กฐานะกลั บ คื น เป็ น ตํ า บลอี ก ครั้ ง นายเกื้ อ อุ ชั ย
นายอําเภอกันทรารมย์ จึงมีคําสั่งให้นายสุวรรณ ไชยานุกูล ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านโนนสวน ผู้ใหญ่บ้าน
หนองเทา จํานวน ๓ หมู่บ้านนี้เข้าไปอําเภอเพื่อเลือกตั้งกํานัน ตําบลเมืองน้อย ในขณะไปเลือกตั้งกํานันครั้งนี้มีหมู่บ้าน
เพียง ๓ หมู่บ้านเท่านั้น คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย บ้านหนองมุข
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน บ้านหนองน้ําเต้า
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา
ครั้นต่อมาทางอําเภอจึงได้ออกมาแต่งตั้งหมู่บ้านหนองน้ําเต้า เป็นหมู่ที่ ๔ บ้านหนองมุข เป็นหมู่ที่ ๕
ตําบลเมืองน้อย มี ๕ หมู่บ้าน ดังมีรายนามผู้ใหญ่บ้านดังต่อไปนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย
นายสุวรรณ ไชยานุกูล
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน
นายพิมพ์ ปูองเศร้า
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา
นายพาน ทวีชัย
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ําเต้า
นายคํามูล เกษศรีรัตน์
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมุข
นายสุนทร ทองทวี

-๒เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บ้านเมืองน้อยโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย นายเนียม
บุญเสนอ นายทอง ธนะศรี นายคําตา(มี) คําเพราะ นายสอน คําศรี นายผ่อน คําศรี นายดํา คําศรี
นายอุทิศ ทาระ นายห่าน ทาระ นายประดิษฐ์ ลาภบุตร นายไพบูลย์ คําศรี นายชนะ ผาสุก นายคําหล้า บุญ
มั่น ได้ประชุมปรึกษาเพื่อขยายหมู่บ้านเมืองน้อย ไปจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกที่โนนบ้านบก (หน้าโรงเรียนบ้านเมืองน้อย)
สามารถจัดตั้งบ้านเป็นหมู่บ้านได้สําเร็จ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางราชการโดยกรมการปกครองได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น
หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีนายผ่อน คําศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และนายอําพล พิมพา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน มี
วัดปุาสายธรรมยุตตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระอาจารย์คูณ อรุโณ เป็นเจ้าอาวาสคนแรกจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ได้อนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นอีก ๑ หมู่ คือหมู่ที่ ๗ โดยมีนายสมคิด คํา
เพราะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจนถึงปัจจุบันและในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ได้รับอนุมัติ
จัดตั้งหมู่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๘ นายประพิน ทานะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
รายชื่อกานันตาบลเมืองน้อย
๑. ท้าวอินทริมาตย์
๒. ท้าวบุญ ต้นสกุล หรือบุญเสนอ
๓. ท้าวจันทโคตร(คํา) ต้นสกุล คําแคว้นหรือคําศรี
๔. ท้าวจางวาง (ปลัดส่วน)ต้นสกุล ส่วนเสมอ
๕. ท้าวอินทราช (ปุูม) ต้นสกุล คําเพราะ
๖. ท้าวสุริยะ(สา)คําแคว้น หรือคําศรี
๗. นายสุวรรณ เสื่อมเศร้า หรือไชยานุกูล พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๕๑๗
๘. นายพุทธา คําเพราะ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙
๙. นายโสม ทาระ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๔
๑๐. นายเนียม บุญเสนอ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗
๑๑. นายทอง ธนะศรี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐
๑๒. นายเสรี ทานะ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐
๑๓. นายอําพล พิมพา พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
๑๔. นายสมคิด คําเพราะ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๓
๑๕. นายบุญเหลื่อม ทองคํา พ.ศ. ๒๕๕๓ - 2556
16. นายพยนต์ จันทร์แจ่ม พ.ศ. 2556-2558
17. นายสมบูรณ์ ประจันทร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
ประวัติองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองน้อย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙)มีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน และได้ทําการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น ๒๐ คน โดย
มีนายเสรี ทานะ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ที่ ๑ ตําบลเมืองน้อย มีหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จํานวน ๑๐ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒๐ คน มี นายไพบูลย์ คําศรี
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายประทีป คําเพราะ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
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ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

รูปลักษณ์ ส่วนกลางของวงกลมเป็นรูปปราสาท ด้านล่างของปราสาทจะเป็นรูปแม่น้ําที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของหนอง
น้ํารูปด้านข้างปราสาทเป็นรูปต้นหอมกับพริก ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพืชเศรษฐกิจของตําบลเมืองน้อยขอบวงนอก
ด้านบนเป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย ด้านข้างเป็นดอกลําดวนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไม้ประจําจังหวัดศรี
สะเกษขอบด้านล่างเป็นซึ่งอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และตราเครื่องหมายมีเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่เกิน ๕
เซนติเมตร
ความหมาย ปราสาทที่อยู่กึ่งกลางของวงกลมเป็นปราสาทที่ใช้เป็นตัวแทนหมู่บ้านในตําบลเมืองน้อย สายของแม่น้ํา
แสดงถึงหนองน้ําสําคัญ ๆในตําบลเมืองน้อย เช่นหนองน้ํากระสุนที่ห้อมล้อมบ้านเมืองน้อยยามเกิดอันตรายต่ าง ๆใน
อดีต เช่น ศึกชิงนางเจียงใด ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมียงเซซ้วน จึงเกิดศึกขึ้นระหว่างเจ้าเมืองเซซ้วนกับเท้าอินทะสะเกษ
ท้าวทะสะเกษ จึ งได้สั่ งให้ ทหารขุดหนองขึ้น เพื่อเป็นที่ห ลบหลุ ม จึงได้กลายเป็นหนองกระสุ นตราบเท่าทุกวันนี้
ต้นหอมกับพริกแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของตําบลเมืองน้อย
รายชื่อประธานกรรมการบริหาร/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน
๑. นายเสรี
ทานะ
๒๓ ก.พ. ๒๕๔๐ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๐
๒. นายอําพล
พิมพา
๓๑ ก.ค. ๒๕๔๐ - ๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๘
๓. นายไพบูลย์ คําศรี
๓๑ ก.ค. ๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ค. 2552
๔. นายอําพล
พิมพา
๖ ก.ย. ๒๕๕2 - 20 ต.ค. 2555
5. นายไพบูลย์ คําศรี
9 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน

โดยสรุปแล้วที่ตงั้ ตําบลเมืองน้อยอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอกันทรารมย์ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร
 ทิศเหนือ ติดต่อเขตตําบลนาคําใหญ่ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ทิศใต้ ติดต่อเขตตําบลหนองบัวและตําบลบัวน้อย อําเภอกันทรารมย์
 ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตําบลทามและตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย์
 ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์
เนื้อที่ พื้นที่ทั้งหมด 57 ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕,๖๒๕ ไร่
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทั้งหมด ๔๕.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๘,๕๙๓ ไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย มีสภาพทาง
กายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะสําหรับทําการเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อใช้ใน
การเกษตรตลอดทั้งปี

โดยสรุปแล้วลักษณะภูมิประเทศในภาพรวมตําบลเมืองน้อยมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะสําหรับทํา
การเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี
จานวนหมู่บ้าน แยกตามการแบ่งเขตการปกครองมีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
-หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย
-หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน -หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา
-หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ําเต้า
-หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมุข -หมู่ที่ ๖ บ้านเมืองน้อย
-หมู่ที่ ๗ บ้านเมืองน้อย
-หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองน้อย -หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเทา
-หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองน้ําเต้า

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่มีอากาศหนาว
เล็กน้อยในฤดูหนาวและมีฝนตกซุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25.30 องศาเซลเซียส เดือนที่มี
อุณหภูมิต่ําสุด คือเดือนธันวาคม ประมาณ 15 – 18 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษายน
ประมาณ 39 องศาเซลเซียส

-๕-

1.4 ลักษณะของดิน
ส่วนใหญ่ดินในพื้นที่ตําบลเมืองน้อยเกือบทุกหมู่บ้านเป็นดินรวนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การทํา
การเกษตร

1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ฝาย
- บ่อน้ําตื้น
- บ่อโยก

ประมาณ
ประมาณ

๒ แห่ง
๒๐๐ แห่ง
๑๘ แห่ง

- บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 มีแหล่งน้ําคือ หนองบัว และ หนองยางทางทิศเหนือมีที่สาธารณะประมาณ 7 ไร่
-บ้านโนนสวนหมู่ 2 มีแหล่งน้ าคือลาห้วยคึ และสระกักเก็บน้ าหนองสระพัง พร้อมสระกักเก็บน้ าและคลองรอบป่ าดง
หนองแดง
-บ้านหนองเทาหมู่ 3 มีแหล่งน้ําคือลําห้วยเทิน
-บ้านมุขหมู่ 5แหล่งน้ําสาธารณะ
1 แห่ง
แหล่งน้ําสร้างขึ้นเอง
1 แห่ง
บ่อน้ําบาดาล
153 แห่ง
บ่อน้ําตื้น
4
แห่ง
ถังเก็บน้ําฝน (คสล.)
2
แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้/ปุาไม้
มีพื้นทีป่ ุาดงหนองกระเตาเป็นปุาธรรมชาติ ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

2. ด้านการเมือง/การ
ปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตําบลเมืองน้อยประกอบด้วย 10 หมู่บ้านโดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการและผู้นําหมู่บ้านดังนี้
1 บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 มีนายสุภาพ
คําศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
2. บ้านโนนสวนหมู่ 2 มีนายสําเร็จ
ปูองเศร้า เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
3. บ้านหนองเทาหมู่ 3 มีนายจํารัส
พวงจําปา เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
4. บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4 มีนายวินัย
สุขเขียว เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
5. บ้านหนองมุขหมู่ 5 มีนายภัยมณี
ชารี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
6. บ้านเมืองน้อยน้อยหมู่ 6 มีนายไสว คําศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
7. บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 มีนายสมบูรณ์
ประจันทร์ เป็นกํานันประจําตําบลเมืองน้อย
8. บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 มี นางพิมศา
บุญอเนก เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
9. บ้านหนองเทาหมู่ 9 มีนายบูรณศักดิ์ เหมือนมาตย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
10. บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10 มีนายเสถียร สุรวิทย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

-๖-

2.2 การเลือกตั้ง
ตําบลเมืองน้อยได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น 10
หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านเมืองน้อย
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวน
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเทา
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ําเต้า
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมุข
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านเมืองน้อย
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านเมืองน้อย
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเทา
หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 10 บ้านหนองน้ําเต้า
ตําบลเมืองน้อย ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 10 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 20 คน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน ดังนี้ ฝ่ายสภาฯ โดยมี พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ ปลัดอบต.เป็นเลขาฯ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
1. นายอําพร
พิมพา (รองประธานสภา)
2. นายอุทัย
คําศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
1. นางสมนึก
ทางทอง
2. นางบัวพันธ์
ทองทวี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
1. นายสุเทพ
วิมุติกุล
2. นายไพรัตน์
เหมือนมาตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
1. นายบรรจบ
สิทโท
2. นายสุวรรณ
จันทร์แจ่ม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
1. นายนิติศักดิ์
แสวงพันธ์
2. นายสุพัฒน์
อุ่นอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
1. นางสุภัธรธนันท์
คําศรี
2. นายไพศาล
ทองคํา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
1. นายเปรม
ทาระ
2. นายประทีป
คําเพราะ (ประธานสภาฯ)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
1. นายสมาน
เขียวอ่อน
2. นายมนเทียร
เขียวอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
1. นายสุรธีร์
เทพบุรี
2. นางสาวรุ่งทิพา
กรมพไมย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
1. นายสมัย
ซาเหลา
2. นายประสิทธิ์
จันทร์แจ่ม
ฝ่ายบริหาร
1. นายไพบูลย์
คําศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย
2. นายสมคิด
คําเพราะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยคนที่ 1
3. นายสมาน
สืบเสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยคนที่ 2

4. นายไพรัตน์

เหมือนมาตย์

ฝ่ายปกครอง กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย
1. นายสุภาพ
คําศรี
2. นายสําเร็จ
ปูองเศร้า
3. นายจํารัส
พวงจําปา
4. นายวินัย
สุขเขียว
5. นายภัยมณี
ชารี
6. นายไสว
คําศรี
7. นายสมบูรณ์
ประจันทร์
8. นางพิมศา
บุญอเนก
9. นายบูรณศักดิ์
เหมือนมาตย์
10. นายเสถียร
สุรวิทย์
พนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. พ.จ.ต.ประทวน
วราพุฒ
2. นางพัชราวดี
ปักโคทะกัง
3. นายวัชรินทร์
บุญเริ่ม
4. นายไกรจักร
ทวีสุข
5. นายทินกร
บุญรินทร์
6. นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์
7. นายสุรพงษ์
อุทัย
8. นายทองดี
ศรีนาม
9. นางทัศนีย์
จันทร์แจ่ม
10. นางสาวนวลปรางค์ นามบุตร
11. นางศิริพร
ครองยุติ
12. นางสาวนิรมล
เขียวอ่อน
13. นางสาวนันทิยา
สุรวิทย์
14. นายรวมพล
บุญศักดิ์
15. จ่าเอกเทพดํารง
ทองคํา
16. นางสวาท
จันทร์ทรภรณ์
ลูกจ้างประจา
1.นางสาวนิพัชรินทร์ ทานะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. นายขวัญชัย
บุญเสนอ
2. นางสาวพุทธรักษ์
คําศรี
3. นายศรยุทธ์
ทาระ
4. นางสุกันยา
คําเพราะ
5. นางสาวณัฐธิดา
เหรีญตะคุ
6. นางสาวข้าวทิพย์
ภูพวก
7. นางไพรัตน์
ทานะ
8. นางปฏิภาณี
ศรีใส

-๗เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
กํานันตําบลเมืองน้อย(หมู่ 7)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการกองคลัง
นิติกรชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
ครู
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9. นายณรงค์
10. นายไม้เอก

พิมพา
เหมือนมาตย์

-๘ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
ผู้ช่วยช่างโยธา

การเลือกตั้งผู้บริหารเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555
จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทั้งสิ้นจํานวน
จํานวนผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจํานวน
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ จํานวน
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน
จํานวนบัตรดี
จํานวนบัตรเสีย
จํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

3,380 ราย
2,296 ราย
3,500 ราย
2,296 ราย
2,252 บัตร
37 บัตร
7
บัตร

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,037 หลังคาเรือนประชากร
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๑
ชาย ๒15 คน หญิง ๑๙1 คน รวม ๔06 คน
บ้านโนนสวนหมู่ที่ ๒
ชาย ๓39 คน หญิง ๓๑1 คน รวม ๖50 คน
บ้านหนองเทาหมู่ที่ ๓
ชาย ๒๕1 คน หญิง ๒70 คน รวม ๕21 คน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ที่ ๔
ชาย ๑๗2 คน หญิง ๑84 คน รวม ๓๕6 คน
บ้านหนองมุขหมู่ที่ ๕
ชาย ๑๕9 คน หญิง ๑49 คน รวม ๓0๘ คน
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๖
ชาย ๒15 คน หญิง 203 คน รวม 418 คน
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๗
ชาย ๑59 คน หญิง ๑59 คน รวม ๓18 คน
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๘
ชาย ๓09 คน หญิง ๓๑6 คน รวม ๖25 คน
บ้านหนองเทาหมู่ที่ ๙
ชาย ๒73 คน หญิง ๒๘1 คน รวม ๕5๔ คน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ที่ ๑๐
ชาย ๑78 คน หญิง ๑๔๗ คน รวม ๓25 คน
จานวนประชากรทั้งสิ้น ๔,๔81 แยกเป็น ชาย ๒,๒70 คน หญิง ๒,211 คน
ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5๗ คน/ตารางกิโลเมตร
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
- จํานวนผู้สูงอายุ :
519 คน
- จํานวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :
245 คน
- จํานวนผู้สูงอายุ ที่ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง : 63 คน
- จํานวนสตรีตั้งครรภ์ :
13 คน
- จํานวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :
1
คน
-จํานวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :
624 คน
- จํานวนผู้พิการ :
58 คน

-๙-

4. สภาพทางสังคม
4.๑ การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แห่ง(ขยายโอกาส ม.๑ – ม.๓ จํานวน ๑ แห่ง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนจากกรมศาสนา
จํานวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งเอง
จํานวน 1 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน
จํานวน ๑ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
จํานวน ๒ แห่ง

4.2 สาธารสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา

๑ แห่ง
๑๐๐ %

4.3 อาชญากรรม
ตําบลเมืองน้อย เป็นตําบลที่เงียบสงบค่อนข้างมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังไม่พบปัญหา
ด้านอาชญากรรมที่รุนแรง อาจมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นบาง แต่ชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้ โดยการแจ้งความ ณ สถานีตํารวจภูธร เพื่อให้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

4.4ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในตําบลเมืองน้อย พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และวันกําลังทํางานที่
ใช้ยาเสพติดเป็นตัวกระตุ้นการทําการเกษตร และยังไม่พบผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในตําบล พร้อมกับผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การให้
ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบทลงโทษตามกฎหมาย การจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดเป็นต้นภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการสาธารณสุข

4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย มีบทบาทหน้าที่ในด้านการสังคมสังเคราะห์ เช่น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ โดยจะให้เจ้าหน้าที่ พนักงานนําเงินไปมอบให้กับผู้มีสิทธิ
ได้รั บ เบี้ ย ยั ง ชีพเป็ น ประจํ าทุกเดือน ณ สถานที่ที่ ได้กําหนดไว้ในประกาศเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชน
2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทําบัตรผู้พิการ

-๑๐-

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
สภาพการคมนาคมทางบก
- ถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๑๖๘ เป็นถนนลาดยางสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ จากอําเภอ
กันทรารมย์ – อําเภอราษีไศล ผ่านบ้านเมืองน้อย ๑,๖,๘และ 2
- ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๔๐๔ เป็นถนน คสล. สภาพใช้การได้ดีตลอดก่อสร้าง
จากบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ผ่านบ้านหนองมุข หมู่ที่ ๕ ถึงอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๙
สภาพถนนเป็นถนนลูกรังสภาพดีเป็นส่วนน้อย
- การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตําบล ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นบางส่วน การ
คมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ถึงอําเภอใช้รถจักรยานยนต์,รถยนต์ส่วนบุคคลและรถสองแถวรับจ้าง,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
บางส่วน

5.2 การไฟฟ้า
- ประชากรทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณใช้ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของแต่ละหมู่ไฟฟูายังไปไม่ถึง
- ประชากรร้อยละ 70 ได้มีไฟฟูาการเกษตรใช้และประชากรร้อยละ 30 ไฟฟูาการเกษตรยังเข้าไม่ถึง

5.3 การประปา
-องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย มีระบบประปาหมู่บ้าน
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8
จํานวน
- บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
จํานวน
- บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4,10
จํานวน
- บ้านหนองเทา หมู่ 3 ,9
จํานวน
- บ้านหนองมุข หมู่ 5 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
จํานวน
- บ้านโนนสวนหมู่ 2 (มีแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์)
จํานวน
จํานวนผู้ใช้น้ําประปาในแต่ละหมู่(ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559)
บ้านเมืองน้อยหมู่ 1
จํานวน
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7
จํานวน
บ้านเมืองน้อยหมู่ 8
จํานวน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4
จํานวน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10
จํานวน
บ้านหนองเทาหมู่ 3
จํานวน
บ้านหนองเทาหมู่ 9
จํานวน
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
จํานวน

จํานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
87 ครัวเรือน
63 ครัวเรือน
116 ครัวเรือน
37 ครัวเรือน
52 ครัวเรือน
50 ครัวเรือน
72 ครัวเรือน
73 ครัวเรือน

5.4 โทรศัพท์
-ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณ ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือโดยในพื้นที่มีเสาสัญญาโทรศัพท์
จํานวน 5 แห่ง

5.5 ไปรษณีย์/การสือ่ สาร/การขนส่งวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
- ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต เอกชน (ปณช.) ๑ แห่ง ( บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ )

-๑๑-

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ในตําบลเมืองน้อยประกอบอาชีพ ดังนี้
- อาชีพหลัก คือ อาชีพทํานา,ทําสวนปลูกหอม,ปลูกพริก
- อาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป,ค้าขาย,ประกอบธุรการปั้มน้ํามันบางส่วน
- การปลูกข้าวนาปีของประชาชนในตําบลเมืองน้อยมีพื้นที่ทํานาปี ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 23,736.50 ไร่ ข้าว
กข6 จํานวน 1,915 ไร่
-การปลุกพริกจํานวน 940 ไร่
- การปลูกยางพาราจํานวน 1,697 ไร่
- การปลูกหอมแดงจํานวน 320 ไร่
- การปลูกมันสําปะหลังจํานวน 22.25 ไร่

6.2 การประมง
ส่วนใหญ่พื้นที่ตําบลเมืองน้อยมีอยู่สองหมู่บ้านที่มีแม่น้ํามูลไหลผ่าน และพื้นที่ส่วนใหญ่ในตําบลทําการเกษตร
ทางการการประมงไม่มี

6.3 การปศุสัตว์
ประชาชนในตําบลเมืองน้อย ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพอาชีพเสริม
เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือ เป็นต้น

6.4 การบริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยมีสถานีบริการต่างๆในพื้นที่ดังนี้
1. ปั้มน้ํามันและก๊าช
จํานวน
1
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน
1
3. โรงสีข้าวขนาดเล็ก
จํานวน
12
4. ที่ทําการตํารวจชุมชน
จํานวน
1
5. ร้านเสริมสวย
จํานวน
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยไม่มีการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว แต่ในพื้นที่มีสถานที่น่าสนใจและอา
นาคตจะส่งเสริมเป็นสถานที่ไว้ศึกษาเรียนรู้ และมีปุาไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
6.6 อุตสาหกรรม
ตําบลเมืองน้อย เป็นตําบลที่อยู่นอกเขตอุตสหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตําบลเมืองน้อย ไม่มีการทํา
อุตสหกรรม

-๑๒-

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 1
จัดตั้งเมื่อ
(วันเดือน ปี)
กองทุนหมู่บ้าน 16 พฤศจิกายน
1
2544
กลุ่มวิสาหกิจ
ปลูกหอม
14 มกราคม
2
ข้าวหอมมะลิ
2551
เพิ่มศักยภาพ
3 กลุ่มสตรี
กลุ่มกองทุน
4 สงเคราะห์
หมู่บ้าน
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 4
จัดตั้งเมื่อ
ที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร
(วันเดือน ปี)
1 กองทุนหมู่บ้าน
มิถุนายน 2544
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 10 ตุลาคม
2
2549
กลุ่มพัฒนาสตรี
กรกฎาคม
3
2544
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 5
ที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร

ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร

1 กองทุน ก.ข. คจ.
2 กองทุนออมทรัพย์
3 กองทุนหมู่บ้าน
4 กองทุนมูลนิธิวัด
5

กองทุน
เศรษฐกิจชุมชน

จานวน จานวนเงินทุน
ชื่อประธาน
สมาชิก (ปัจจุบัน)
96
2,000,000 นายคําเลียง เขียวอ่อน

60

40,000

นางประยงค์ คําศรี

20,000

-

จํานวน จํานวนเงินทุน
ชื่อประธาน
สมาชิก
(ปัจจุบัน)
56
1,100,000 นายเทียน เอกศิริ
16
100,000 นายประยูร สําราญ
25

25,000 นางคําผ่าน เอกศิริ
จํานวน
เงินทุน
(ปัจจุบัน)

จัดตั้งเมื่อ
(วันเดือน ปี)

จํานวน
สมาชิก

14 มิถุนายน
2544
15 มิถุนายน
2544
10 มีนาคม
2544
14 มิถุนายน
2542
14 สิงหาคม
2544

55
(ครัวเรือน)

280,000 นายเผดิม หนูพัฒน์

62

102,000 นายจิตร หนูพัฒน์

89

1,085,000 นายทองจันทร์ ภูพวก

57
(ครัวเรือน)
22
(ครัวเรือน)

ชื่อประธาน

45,000 นายจิตร หนูพัฒน์
100,000 นายจิตร หนูพัฒน์

-๑๓กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 8
จัดตั้งเมื่อ
(วันเดือน ปี)
กองทุนหมู่บ้าน 16 พฤศจิกายน
1
2544
กลุ่มวิสาหกิจ
ปลูกหอม
14 มกราคม
2
ข้าวหอมมะลิ
2551
เพิ่มศักยภาพ
3 กลุ่มสตรี
กลุ่มกองทุน
4 สงเคราะห์
หมู่บ้าน
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 9
ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร

จัดตั้งเมื่อ
(วันเดือน ปี)
กองทุนหมู่บ้าน 2 มิถุนายน
1
2544
2 กลุ่มปุ๋ย
2543
3 กลุ่มสตรี
2544
4 กลุ่มออมทรัพย์
2544
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 10
ที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร

ที่
1

ชื่อกลุ่ม/องค์กร
กองทุนหมู่บ้าน

2 กลุ่มผู้เลี้ยงโค
กลุ่มพัฒนาสตรี
3

จัดตั้งเมื่อ
(วันเดือน ปี)
กรกฎาคม
2544
มกราคม 2551
กรกฎาคม
2544

จํานวน จํานวนเงินทุน
ชื่อประธาน
สมาชิก
(ปัจจุบัน)
96
2,000,000 นายคําเลียง เขียวอ่อน

60

จํานวน
สมาชิก
83
98
27
83

40,000

นางประยงค์ คําศรี

20,000

-

จํานวนเงินทุน
ชื่อประธาน
(ปัจจุบัน)
1,000,000 นางคําหม่อน บุญถนอม
24,000 นางบรรพต คําชาลี
นางอนงค์ สืบเสน
นางคําหม่อน บุญถนอม

จํานวน จํานวนเงินทุน
ชื่อประธาน
สมาชิก
(ปัจจุบัน)
69 1,0980,000 นายพยนต์ จันทร์แจ่ม
19
23

100,000 นายพยนต์ จันทร์แจ่ม
26,000 นางปราณี จันทร์แจ่ม

6.8 แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได้แก่ทํานา ปลูกข้าว พริก ข้าวโพด
ปลูกหอมแดงและกระเทียม และทําสวนยางรวมทั้งปลูกพืชพักส่วนครัวส่งตลาดเช่านมะเขือเทศ ผักชี กะหล่ํา ฯลฯ
ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

-๑๔-

7. เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน
พื้นฐานชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่ 1
ภูมิสังคมของชุมชน
ประชาชนมีอาชีพทําการเกษตร ปลูกพืช ทํานา เลี้ยงสัตว์สถานที่สําคัญ เป็นสถานที่ตั้ง ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองน้อย โดยมีนายไพบูลย์ คําศรี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย คนปัจจุบันมี
ประปาผิวดินเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เป็น
พื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นดินทราย สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา มีน้ําใช้ใต้ผิวดินตลอดปี
โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านผึ้ง ต.ทาม
ทิศใต้
ติดเขต หมู่ที่ 7 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันออก ติดเขต หมู่ที่ 8 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันตก ติดเขต หมู่ที่ 6 ต.เมืองน้อย
ประชากร
จํานวนครัวเรือนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ทั้งสิ้น 106 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 406 คน แยก
เป็น ชาย 215 คน หญิง 191 คน
การประกอบอาชีพ
-ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรายได้หลัก เช่น ปลูกข้าว ปลูกหอม ปลูกพริก ปลูกผักสวนครัว เลี้ยง
สัตว์ ทําการประมง ฯลฯ
-การรวมกลุ่มกันของประชาชนในพื้นที่ ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เงินล้าน จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มสตรี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งเพื่อทําพริกปุน

แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ชุมชนมีการปลูกพริกมากที่สุด

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ 100 % ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอีสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่อง พราหมณ์ บายศรีสู่ขวัญ โดย นายปอน
คําศรี อายุ 76
ปี
เรื่อง สานบุ้งกี๋,แห
โดย นายศุภชัย
พิมพา อายุ 45
ปี
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ ประเพณีออกพรรษา – เข้าพรรษา บุญผ้าปุา บุญมหาชาติ บุญบั้งไฟ
และ ลอยกระทง

-๑๕ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
มีหนองบัวและหนองยางอยู่ทางทิศเหนือ
มีที่สาธารณะประมาณ 7 ไร่
พื้นฐานชุมชนบ้านโนนสวน หมู่ 2
ภูมิสังคมของชุมชน
สภาพภูมิศาสตร์
มีพื้นที่ 2,700 ไร่ เป็นที่ทําการเกษตร 1,400 ไร่ ที่สาธารณะและปุาไม้ 930 ไร่ แหล่งน้ํา 37 ไร่
การประกอบอาชีพ
ประชาชนมีอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว์
จานวนประชากร
ประชากรชาย จํานวน 339 คน
ประชากรหญิง จํานวน 311 คน
รวม
จํานวน 650 คน
ครัวเรือน
จํานวน 138 ครัวเรือน
สถานที่สาคัญ
= วัดบ้านโนนสวน
= วัดเก่าหนองแหน
= วัดบ้านไทยน้อย
= ลําห้วนคึ
= ดอนปูุตา
= โรงเรียนบ้านหนองน้ําเต้าโนนสวน
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รายสูง พื้นที่เกษตรกรรมเป็นดินร่วนปนทราย สภาพความสมบูรณ์ของดินต่ํา มี
ลําห้วยคึอยู่ทางทิศตะวันตก
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านหนองน้ําเต้า และ บ้านหนองมุข
ทิศใต้
ติดเขต บ้านหนองเทา
ทิศตะวันออก ติดเขต บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6
ทิศตะวันตก ติดเขต ตําบลอีปาด
สภาพทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
 ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ
 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอีสาน
 ประเพณีสําคัญ คือ บุญเดือนสาม วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ วันเข้าพรรษา และ วันออกพรรษา
เศรษฐกิจชุมชน/การประกอบอาชีพ/สภาพรายได้
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นรายได้หลัก เช่น ทํานา ทําสวน ปลูกหอม กระเทียม
พริก และ เลี้ยงสัตว์
 การรวมกลุ่มกันของประชาชนในพื้นที่ก่อตั้งกลุ่มสตรีแม่บ้านเย็บผ้า กลุ่มทําขนม กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา
กลุ่ม ก.ข.ค.จ. กลุ่ม ธกส. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มกองทันเงินล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีลําห้วยคึ
 มีปุาสาธารณะบ้านไทยน้อย

-๑๖




มีปุาสาธารณะดงหนองแดง
มีปุาดอนปูุตา
มีสระกักเก็บน้ําหนองสระพัง
มีสระกักเก็บน้ําและคลองรอบปุาดงหนองแดง

ข้อมูลพื้นฐานบ้านหนองเทาหมู่ 3
สภาพทางภูมิศาสตร์
บ้านหนองเทามีพื้นที่ทั้งหมด 2,680 ไร่ เป็นที่ทําการเกษตร 2,200 ไร่ พื้นที่ปุาชุมชน 300 ไร่
ลักษณะพื้นที่เป็นสภาพสูงต่ํา ที่หมู่บ้าน 180 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของบ้านหนองเทา ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ราบสูง และทางด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม
มีลําห้วยเทินเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ มีปุาดงหนองกระเตาอยู่ทางด้านทิศเหนือเป็นปุาธรรมชาติ ที่มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์ เช่น เห็ด และ ปลา
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านโนนสวน
ทิศตะวันออก ติดเขต บ้านเขวา
ทิศตะวันตก ติดเขต บ้านโนนปอ
ประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ อาชีพหลัก คือ การทํานาเรือน
อาชีพรอง คือ การทําสวน ทําไร่ บ้านหนองเทามีทั้งสิ้น 113 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 521 คน แยกเป็น
ชาย 251 คน หญิง 270 คน
สถานที่สาคัญ
-มีวัดบ้านหนองเทาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
- มีโรงเรียน 1 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐานบ้านหนองน้าเต้าหมู่ 4
ข้ อมูลทัว่ ไป
ประวัติชุมชน
บ้านหนองน้ําเต้า หมู่ที่ 4 ต.เมืองน้อย ก่อตั้งในปีในปี พ.ศ. 2420 ต่อมาได้เกิดโรคระบาดขึ้น จึงได้
ย้ายจากที่ตั้งเดิมมาทางทิศตะวันออกประมาณ 800
สถานที่ตั้ง/อาณาเขต
บ้านหนองน้ําเต้า หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านนาคําใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดเขต บ้านหนองน้ําเต้า หมู่ที่ 10
ทิศตะวันออก ติดเขต บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5
ทิศตะวันตก ติดเขต บ้านหนองไฮ ต.อีปาด
ประชากร
จํานวนครัวเรือนบ้านหนองมุขมาทั้งสิ้น 76 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 356 คน แยกเป็น ชาย
172 คน หญิง 184 คน

-๑๗การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้
อาชีพทํานา
จํานวน 63 ครัวเรือน
อาชีพทําสวน/ทําไร่ จํานวน 62 ครัวเรือน
อาชีพเลี้ยงสัตว์
จํานวน 38 ครัวเรือน
รับราชการ
จํานวน
2 ครัวเรือน
อาชีพอื่นๆ (ช่าง) จํานวน
1 ครัวเรือน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่อง หมอทําขวัญ พิธีทางศาสนา โดย นายใหม่ เกษศรีรัตน์ อายุ
เรื่อง หมอดินอาสา
โดย นายเจษฏา อุ่นอ่อน อายุ
เรื่อง หัตถกรรม (จักรสาน)
โดย นายเสมอ เกษศรีรัตน์ อายุ
เรื่อง ช่างฝีมือ
โดย นายไหล พิมพ์ไชย
อายุ
เรื่อง เวทมนต์ (ร่างทรง)
โดย นายหนม อุ่นอ่อน
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ วันผู้สูงอายุ (สงกรานต์)
การให้บริการขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน
1
แห่ง
วัด
2
แห่ง
สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ําสาธารณะ
1
แห่ง
แหล่งน้ําสร้างขึ้นเอง
20 แห่ง
บ่อน้ําบาดาล 50 แห่ง
บ่อน้ําตื้น
4 แห่ง

79
75
65
64

ปี
ปี
ปี
ปี

ข้อมูลพื้นฐานบ้านหนองมุขหมู่ 5
ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เดิมบ้านหนองมุขอพยพมาจากบ้านเก่า
หนองแหน
สถานที่ตั้ง/อาณาเขต
บ้านหนองมุขอยู่ห่างจากอําเภอเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านนาคําใหญ่ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดเขต บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6
ทิศตะวันออก ติดเขต บ้านผึ้ง ต.ทาม
ทิศตะวันตก ติดเขต บ้านหนองน้ําเต้า
ประชากร
จํานวนครัวเรือนบ้านหนองน้ําเต้ามาทั้งสิ้น 63 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 308 คน แยกเป็น
ชาย 159 คน หญิง 149 คน
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่เป็นการทําการเกษตรแบบประสมประสาน โดยจําแนก
รายละเอียดดังนี้
อาชีพทํานา
จํานวน 57 ครัวเรือน
อาชีพทําสวน/ทําไร่ จํานวน 34 ครัวเรือน

-๑๘2 ครัวเรือน
2 ครัวเรือน

อาชีพรับจ้าง
จํานวน
อาชีพรับราชการ จํานวน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดย นายทองสา
ทองทวี
อายุ 76
ปี
นายสว่าง
ชราศรี
อายุ 63
ปี
เรื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย นายทองจันทร์ ภูพวก
อายุ 63
ปี
เรื่อง หัตถกรรม
โดย นายจันทร์
จันทร์แจ่ม
อายุ 83
ปี
นายบุญเกื้อ ชารี
อายุ 74
ปี
ประเพณีสําคัญของชุมชน คือ การบายศรีสู่ขวัญ , งานสมรส , งานขึ้นบ้านใหม่ , งานอุปสมบท
สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ําสาธารณะ
1 แห่ง
แหล่งน้ําสร้างขึ้นเอง
1 แห่ง
บ่อน้ําบาดาล
153 แห่ง
บ่อน้ําตื้น
4 แห่ง
ถังเก็บน้ําฝน (คสล.)
2 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐานบ้านเมืองน้อยหมู่ 6
สภาพทางภูมิศาสตร์
บ้านเมืองน้อย หมูที่ 6 มีพื้นที่ 5,625 ไร่ เป็นที่ทําการเกษตร 369 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 90 ไร่ และที่
เหลือเป็นที่สาธารณะและปุาไม้
การประกอบอาชีพ
ประชาชนมีอาชีพทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ประชากร
จํานวนครัวเรือนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 มีทั้งสิ้น 115 ครัวเรือน จําแนกเป็น
ประชากรชาย 215 คน ประชากรหญิง 203 คน
สถานที่สาคัญ
- มีวัดปุาสายธรรมยุต
- มีโรงเรียน
1 แห่ง ชื่อ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
- มีสถานีอนามัย 1 แห่ง ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองน้อย
ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 ต.เมืองน้อย
ทิศใต้
ติดเขต บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3,9 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันออก
ติดเขต บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันตก
ติดเขต บ้านโนนสวน หมูที่ 2 ต.เมืองน้อย
การประกอบอาชีพ สภาพรายได้
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรายได้หลัก เช่น ปลูกข้าว ปลูกหอม ปลูกพริก และ
เลี้ยงสัตว์

-๑๙สภาพทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
 ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ
 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอีสาน
 ประเพณีที่สําคัญ คือ บุญผ้าปุา บุญบั้งไฟ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา บุญมหาชาติ
ข้อมูลพื้นฐานบ้านเมืองน้อยหมู่ 7
ข้อทูลทั่วไปของชุมชน
บ้านเมืองน้อย หมู่ 7 ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เกษตรกรรมเป็นดินร่วนปนทราย มีปุา
ไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่มาก เช่น ปุาดงหนองกะเตา ราษฎรในหมู่บ้านปลูกหอมแดง พริก ซึ่งเป็นอาชีพที่ทําเงินรายได้ใน
หมู่บ้านเป็นจํานวนมากมีพื้นที่ 2,500 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 2,400 ไร่ เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 18 ไร่ เป็นที่
สาธารณะประโยชน์และปุาไม้ 82 ไร่
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านเมืองน้อย หมู่ 8
ทิศใต้
ติดเขต บ้านหนองเทา หมู่ 9
ทิศตะวันออก ติดเขต ตําบลละทาย
ทิศตะวันตก ติดเขต บ้านเมืองน้อย หมู่ 6
ประชากร
จํานวนครัวเรือนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ทั้งสิ้น 70 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 6290 คน แยก
เป็น ชาย 309 คน หญิง 326คน
ศาสนา
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมู่บ้าน คือ วัดบ้านเมืองน้อย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่
1. นายเหลี่ยม
บุญเสนอ
เรื่อง ช่างฝีมือ
2. นายสมคิด
คําเพราะ
เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. นายบํารุง
เขียวอ่อน
เรื่อง ยาสมุนไพรพื้นบ้าน
สภาพทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
 ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ 100%
 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาอีสาน
 ประเพณีสําคัญ คือ ฮีต 12 ข้อ(จารีต)
- เดือนอ้าย
ทําบุญเข้ากรรม
- เดือนยี่
สู่ขวัญข้าว
- เดือนสาม
ปั้นข้าวจี่ มาฆบูชา
- เดือนสี่
บุญมหาชาติ (บุญผเวส)
- เดือนห้า
ตรุษสงกรานต์ ทําบุญขึ้นปีใหม่
- เดือนหก
ทําบุญวิสาขะ บุญบั้งไฟ
- เดือนเจ็ด
ทําบุญซําฮะบูชาเทวดา ฮักผีพ่อตาแม่ยาย
- เดือนแปด
ทําบุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน
- เดือนเก้า
ทําบุญข้าวประดับดิน เป็นการทําบุญอุทิศแด่ผู้ล่วงลับไป
- เดือนสิบ
ทําบุญข้าวสาก
- เดือนสิบเอ็ด
ทําบุญออกพรรษา
- เดือนสิบสอง ทําบุญส่งท้ายปีเก่า บุญกฐิน

-๒๐เศรษฐกิจชุมชน/การประกอบอาชีพ/สภาพรายได้
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นรายได้หลัก เช่น ทํานา ทําสวน ปลูกหอม กระเทียม พริก และ เลี้ยง
สัตว์ ฯลฯ
 การรวมกลุ่มกันของประชาชนในพื้นที่ ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนร้านค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีปุาสาธารณะ
 มีปุาชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานบ้านเมืองน้อยหมู่ 8
ข้อมูลทั่วไป
บ้านเมืองน้อย อยู่ห่างจากอําเภอเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านผึ้ง ต.ทาม
ทิศใต้
ติดเขต หมู่ที่ 7 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันออก ติดเขต ต.ละทาย
ทิศตะวันตก ติดเขต หมู่ที่ 1 ต.เมืองน้อย
ประชากร
จํานวนครัวเรือนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ทั้งสิ้น 157 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 625 คน แยก
เป็น ชาย 309 คน หญิง 316คน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้
อาชีพทํานา
จํานวน 137 ครัวเรือน
อาชีพทําสวน/ทําไร่ จํานวน 137 ครัวเรือน
อาชีพเลี้ยงสัตว์
จํานวน 100 ครัวเรือน
อาชีพรับจ้าง
จํานวน 137 ครัวเรือน
อาชีพรับราชการ จํานวน
10 ครัวเรือน
อาชีพค้าขาย
จํานวน
4 ครัวเรือน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่อง ศาสนพิธี
โดย นายคําพันธ์ สรรพศรี อายุ 67
ปี
เรื่อง จักรสาน
โดย นายกล้าหาร เอกศรี อายุ 71
ปี
ประเพณีที่สาคัญของชุมชน
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ ประเพณีออกพรรษา และ บุญบั้งไฟ
สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 3
แห่ง
แหล่งน้ําสร้างขึ้นเอง
บ่อน้ําบาดาล 137 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐานบ้านหนองเทาหมู่ 9
อาณาเขต
ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูง ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เป็นที่ราบลุ่ม
สภาพภูมิประเทศ

-๒๑บ้านหนองเทา มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ในปุามีเห็ดที่ดงหนองกะเตา ในน้ํามี
ปลา แม่น้ํามูล และ ลําห้วยเทิน ดังคําขวัญที่ว่า “บ้านหนองเทาข้าวหอมมะลิเลิศ เห็ดเกิดดกหนา มีปลาหลากหลาย ที่
ฝายห้วยเทิน”
ทิศเหนือ
ติดเขต บ้านโนนสวน
ทิศใต้
ติดเขต ลําห้วยเทิน และ แม่น้ํามูล
ทิศตะวันออก ติดเขต บ้านเขวา ต. ละทาย
ทิศตะวันตก ติดเขต บ้านโนนปอ ต.บัวน้อย
ประชากร
บ้านหนองเทามีทั้งสิ้น 134 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 554 คน แยกเป็น ชาย 273 คน
หญิง 281 คน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้
อาชีพทํานา
จํานวน 98 ครัวเรือน
อาชีพทําสวน/ทําไร่ จํานวน 35 ครัวเรือน
อาชีพเลี้ยงสัตว์
จํานวน 41 ครัวเรือน
อาชีพรับจ้าง
จํานวน
2 ครัวเรือน
รับราชการ
จํานวน
2 ครัวเรือน
อาชีพอื่นๆ (ช่าง) จํานวน
2 ครัวเรือน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่อง บายศรีสู่ขวัญ
โดย นายพรมมา สืบเสน
อายุ 83
ปี
เรื่อง เครื่องจักรสาน
โดย นายบุญฮู้ สืบเสน
อายุ 74
ปี
เรื่อง หมอทรง
โดย นายบุญมี มะณี
อายุ 55
ปี
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่
สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ําสาธารณะ
1 แห่ง
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 1 แห่ง
แหล่งน้ําสร้างขึ้นเอง
บ่อน้ําบาดาล
1 แห่ง
บ่อน้ําตื้น
90 แห่ง
ถังเก็บน้ําฝน
2 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐานบ้านหนองน้าเต้าหมู่ 10
ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองน้ําเต้า ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ก่อตั้งในปีในปี พ.ศ. 2420 เดิมมีเพียงหมู่ที่4 ต่อมา
ได้แบ่งเขตการปกครองออกมาเพิ่มเป็นหมู่ที่ 10 ในวันที่ 27 เมษายน 2544 บ้านหนองน้ําเต้าอยู่ห่างจากอําเภอเป็น
ระยะทาง 17 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขต อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดเขต หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันออก ติดเขต หมู่ที่ 5 ต.เมืองน้อย
ทิศตะวันตก ติดเขต หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.อีปาด
ประชากร

-๒๒จํานวนครัวเรือนบ้านหนองน้ําเต้ามาทั้งสิ้น 65 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 325 คน แยกเป็น
ชาย 178 คน หญิง 147 คน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้
อาชีพทํานา
จํานวน 58 ครัวเรือน
อาชีพทําสวน/ทําไร่ จํานวน 58 ครัวเรือน
อาชีพเลี้ยงสัตว์
จํานวน 40 ครัวเรือน
อาชีพอื่นๆ
จํานวน
1 ครัวเรือน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่อง ฤกษ์ พิธีต่างๆ
โดย นายมั่น จันทร์แจ่ม
อายุ
เรื่อง หมอยาพื้นบ้าน
โดย นายเนียม สําราญ
อายุ
เรื่อง ผู้นําพิธีกรรมทางศาสนา โดย นายสุพี พิมพ์ไชย
อายุ
เรื่อง ช่างทําเครื่องมือหากิน
โดย นายหมอน เอกศิริ
อายุ
เรื่อง เวทมนต์ คาถา
โดย นายเขื่อง สลักคํา
อายุ
สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ําสาธารณะ
1
แห่ง
แหล่งน้ําสร้างขึ้นเอง
2
แห่ง
บ่อน้ําบาดาล 190 แห่ง
บ่อน้ําตื้น
20 แห่ง

90
88
54
67
72

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
-จํานวนครัวเรือนเกษตรกรทํานา จํานวน 738 ครัวเรือน พื้นที่จํานวน 25,651.20 ไร่
- จํานวนเกษตรกรที่ปลูกพริก จํานวน 6.2 ครัวเรือน พื้นที่จํานวน 940 ไร่
-จํานวนเกษตรกรที่ปลูกหอมแดง จํานวน 140 ครัวเรือน พื้นที่จํานวน 320 ไร่
- จํานวนเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 7 ครัวเรือน พื้นที่จํานวน 22.25 ไร่
- จํานวนเกษตรกรที่ทําสวนยางพารา จํานวน 171 ครัวเรือน พื้นที่จํานวน 1,697 ไร่
ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
1. สระหนองบัว บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 กว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 3.50 เมตร
2. สระน้ําหนองยาง บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 กว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร
3. สระน้ําห้วยคึ บ้านโนนสวน หมู่ 2 กว้าง 50 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 3.50 เมตร
4. สระน้ําหนองแหน บ้านหนองมุข หมู่ 5 กว้าง 80 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 3.50 เมตร
5. สระน้ําหนองผือ
บ้านหนองเทาหมู่ 9 กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร
6. สระน้ําหนองเขื่อนช้าง บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 เนื้อที่ 2 ไร่ 59 ตารางวา ลึก 3.50 เมตร
7. สระน้ําหนองน้ําเต้า บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4 เนื้อที่ 5 ไร่ ลึก 4 เมตร
8. ห้วยเทิน บ้านหนองเทาหมู่ 3 เนื้อที่ 8 ไร่ลึก 4 เมตร
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้(หรือน้าเพื่ออุปโภค/บริโภค)

-๒๓- แหล่งน้ํากินน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริการโภคในพื้นที่ตําบลเมืองน้อยใช้จากระบบประปาหมู่บ้านแบบขุดเจาะ
บาดาล

8.ศาสนา
ประเพณี

8.1
การนับถือศาสนา
วัฒนธรรม

-ประชาชนในตําบลเมืองน้อยนับถือศาสนาพุทธ 100 % และในพื้นที่ตําบลเมืองน้อยมี
วัดจํานวน 7 แห่ง

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8 ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ ประเพณีออกพรรษา – เข้าพรรษา บุญผ้าปุา บุญมหาชาติ
บุญบั้งไฟ และ ลอยกระทง
-บ้านโนนสวนหมู่ 2ประเพณีสําคัญ คือ บุญเดือนสาม วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ วันเข้าพรรษา และ วันออกพรรษา
-บ้านหนองเทาหมู่ 3 ตามจารีตประเพณี ฮีดสิบสอง ครองสิบสี่
-บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4,๑๐ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ วันผู้สูงอายุ (สงกรานต์)
- บ้านหนองมุขหมู่ 5 ประเพณีสําคัญของชุมชน คือ การบายศรีสู่ขวัญ , งานสมรส , งานขึ้นบ้านใหม่ , งานอุปสมบท
- บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ประเพณีที่สําคัญ คือ บุญผ้าปุา บุญบั้งไฟ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา บุญมหาชาติ
- บ้านเมืองน้อยหมู่ 9 ประเพณีที่สําคัญของชุมชน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 ใช้ภาษีอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง พราหมณ์ บายศรีสู่ขวัญโดย นายปอน คําศรี เรื่อง
สานบุ้งกี๋,แหโดย นายศุภชัย
พิมพา อายุ 45
ปี
-บ้านโนนสวนหมู่ 2 ใช้ภาษาอีสาน
-บ้านหนองเทาหมู่ 3,9 ใช้ภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง
เรื่อง บายศรีสู่ขวัญโดย นายพรมมา สืบเสนเรื่อง เครื่องจักรสาน โดย นายบุญฮู้ สืบเสน
เรื่อง หมอทรง โดย นายบุญมี มะณี
- บ้านหนองมุขหมู่ 5 ใช้ภาษาถิ่น ภาษาอีสาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
นายทองสา
ทองทวี,นายสว่าง ชราศรี เรื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนายทองจันทร์ ภูพวก
เรื่อง หัตถกรรมโดยนายจันทร์ จันทร์แจ่มและนายบุญเกื้อ
ชารี
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ประชาชนใช้ภาษาอีสาน
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 ประชาชนใช้ภาษาอีสานและมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องช่างฝีเมือ โดยนายเหลี่ยม บุญเสนอ
เรื่องวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยนายสมคิดคําเพราะ และเรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยนายบํารุง เขียวอ่อน
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 ภาษาที่ใช้ภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง ศาสนพิธีโดย
นายคําพันธ์ สรรพศรี
เรื่อง จักรสาน โดย นายกล้าหาร เอกศรี
- บ้านหนองเทาหมู่ 9 ภาษาที่ใช้ภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง บายศรีสู่ขวัญโดย นายพรมมา สืบเสน
เรื่อง เครื่องจักรสานโดย นายบุญฮู้ สืบเสน และเรื่อง หมอทรงโดย นายบุญมี มะณี
-บ้านหนองน้าเต้าหมู่ 10 ภาษาที่ใช้คือภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง ฤกษ์ พิธีต่างๆโดยนายมั่นจันทร์
แจ่มเรื่อง หมอยาพื้นบ้านโดยนายเนียม สําราญ ,เรื่อง ผู้นําพิธีกรรมทางศาสนาโดย นายสุพี พิมพ์ไชย ,เรื่อง ช่างทํา
เครื่องมือหากินโดย
นายหมอน เอกศิริ
และเรื่อง เวทมนต์ คาถา โดย นายเขื่อง สลักคํา

-๒๔-

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนคือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งเพื่อทําพริกปุน

- มีเครื่องจักรสารจากไม้ไผ่
- สินค้าหอมแดง/กระเทียม

9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ฝาย
- บ่อน้ําตื้น
- บ่อโยก

ประมาณ
ประมาณ

๒ แห่ง
๒๐๐ แห่ง
๑๘ แห่ง

9.2 ป่าไม้
พื้นที่ปุาไม้ในตําบลเมืองน้อย มีพื้นทีป่ ุาดงหนองกระเตาเป็นปุาธรรมชาติ ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

9.3 ภูเขา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยพื้นที่เขตไม่มีภูเขาพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย มีพื้นที่ทรัพย์กรธรรมชาติปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ํามูลไหลผ่าน
มีแหล่งน้ําคือ หนองบัว และ หนองยางทางทิศเหนือมีที่สาธารณะประมาณ 7 ไร่ และลําห้วยคึ และสระกักเก็บน้ํา
หนองสระพัง พร้อมสระกักเก็บน้ําและคลองรอบปุาดงหนองแดง ,ลําห้วยเทิน

-๒๕-

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้ส่รวับนที
และการเบิ
่ ๒ กจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณปี การเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการ
นําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาตําบลประจําปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บได้ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลมีจํากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทําให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้
พอสมควรดังนี้
๑. โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน
๑.๑.๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเมืองน้อยหมู่ ๑-หนองบัว จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังบ้านโนนสวนหมู่ ๒ สายแยกตรงข้ามปั้มน้ํามัน-ถนน คสล.
จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ ๓
จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ เดิมหน้าบ้านนายไหล-ไปทิศตะวันออกจํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมุขหมู่ ๕สายข้างวัดไปบ้านผึ้ง จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางแยกถนนนายหน้าบ้านนายธวัชชัย ปูองเศร้าไปทิศใต้
จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเมืองน้อยหมู่ ๗ จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ ๘
จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๙ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ ๙
จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ ๑๐(หน้าบ้านนายเสงี่ยมไปทิศตะวันตกบ้าน
จํานวน ๙๙,๕๐๐ บาท
๑.๑.๑๑ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาสาธารณะบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ ๓,๙
จํานวน ๑๑๓,๘๘๖.๑๑ บาท
๑.๑.๑๒ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาสาธารณะบ้านหนองมุขหมู่ ๕จํานวน ๙,๙๔๘.๗๔ บาท
๑.๑.๑๓ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาสาธารณะบ้านเมืองน้อยหมู่ ๖จํานวน ๕๒,๘๕๔.๔๑ บาท
๑.๑.๑๔ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาสาธารณะบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ ๔,๑๐
จํานวน ๑๕,๓๙๙.๗๔ บาท
๑.๑.๑๕ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาสาธารณะบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ ๑,๗,๘

-๒๖จํานวน ๓๕,๕๑๓.๔๑ บาท
๑.๑.๑๖ โครงการปรับเกตดถนนลงหินคลกบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ ๑๐ จํานาน ๑๓,๒๐๐ บาท
๑.๑.๑๗ โครงการรื้อถอนหอถึงสูงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองเทาหมู่ ๙ จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองเทาหมู่ ๓,๙
จํานวน ๒๖,๔๐๐ บาท
๑.๑.๑๙ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเมืองน้อยหมู่ ๘
จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท
๑.๑.๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านเมืองน้อยหมู่ ๗จํานวน ๒ จุด จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท
๑,๑,๒๑ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.บ้านหนองมุขหมู่ ๕
จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท
๑.๑.๒๒ โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ ๔
จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท
๑.๑.๒๓ โครงปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านโนนสวนหมู่ ๒
จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท
๑.๑.๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเมืองน้อยหมู่ ๑
จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท
๒. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๓.๑ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน ๘๓ ราย
จํานวนเงิน ๕๐๐,๕๐๐ บาท
๓.๒ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๕๕๔ ราย
จํานวนเงิน ๔,๔๖๓,๖๐๐ บาท
๓.๓ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จํานวน ๑ ราย
จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๓.๔ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการ จํานวน 60,000 บาท
๓.๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน ๙๓,๑๒๐ บาท
๓.๖ สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน ๔๔,๕๒๐ บาทi’
๓.๗ โครงการณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓.๘ โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
๓.๙ โครงการสนับสนุนรับบริจาคโลหิตของกาชาด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๑๐ โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑๑ โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ ๔๐,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลเมืองน้อย จํานวน ๖๒๖,๐๘๐ บาท
๔.๒ สนับสนุนอาหารลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลเมืองน้อย จํานวน ๘๙๔,๔๐๐ บาท
๔.๓ สนับสนุนโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรา จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ สนับสนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๕ จัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อยจํานวน
๑๙๖,๐๐๐ บาท
๔.๖ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศพด.วัดบ้านเมืองน้อยนอกห้องเรียน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๘ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๙ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๔.๑๐ โครงการซ่อมแซมรั่ว ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย จํานวน ๒๙,๐๐๐ บาท
๔.๑๑ โครงการซ่อมแซมอาคาร ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย จํานวน ๙๑,๐๐๐ บาท

-๒๗๕. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ
๖.๑ เงินเดือนฝุายการเมือง จํานวน ๒,๒๑๐,๒๐๖ บาท
๖.๒ เงินเดือนฝายประจํา จํานวน ๓,๔๓๘,๓๒๘ บาท
๖.๓ ค่าตอบแทน จํานวน ๖๔๓,๓๒๘ บาท
๖.๔ ค่าใช้สอย จํานวน ๒,๗๘๙,๗๒๓.๗๓ บาท
๖.๕ ค่าวัสดุ จํานวน ๑,๗๑๘,๗๑๑.๐๕ บาท
๖.๖ ค่าสาธารณูปโภค จํานวน ๓๑๔,๔๔๕,.๔๐ บาท
๖.๗ ค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๔๔๓,๓๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณมีน้อย ทําให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ ปริมาณน้อย
๒. ด้านเศรษฐกิจ งบประมาณมีน้อย แต่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งในวงเงิน
๓. ด้านสังคมและการสาธารณสุข งบประมาณมีน้อย ทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
๔. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมงบประมาณมีน้อย ทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณมีน้อย ทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
๖. ด้านการเมือง การบริหารจัดการ งบประมาณมีน้อยทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
ปีงบประมาณ 2558
การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ 6,678,515 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
12
987,312.00
ยุทธศาสตร์การพ้ฒนาด้านเศรษฐกิจ
2
60,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
11
506,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
14
2,566,760.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
10,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
17
2,548,443.00
รวม
57
6,678,515.00

-๒๘การใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 โครงการ งบประมาณ 7,177,400 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

17

2,000,000.00

-

-

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการสาธารณสุข

23

1,110,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนารด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

14

2,433,340.00

ุทธศาสตร์
ยุ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

60,000.00

17

1,573,260.00

73

7,177,400.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
รวม

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2558
อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์

แผนการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด
จาน
วน งบประ
โครง มาณ
การ

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจ่าย

100%

จาน
จาน
จาน
จาน
วน งบประ วน งบประ วน งบประ วน งบประ
โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ
การ
การ
การ
การ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
139 4.50 17 2.00 15 1.42
พื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 26 1.30 0.0 0.00 0.0 0.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการ
38 1.53 23 1.11 20 0.73
สาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนารด้านการศึกษา
45 4.31 14 2.43 13 1.35
ศาสนาและวัฒนธรรม
5.ยุุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
12 0.42 2 0.06 2 0.04
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
17.
16.
30 3.80
1.57
0.73
จัดการองค์กร
0
0

15 1.42 15 1.42
0.0 0.00 0.0 0.00
20 0.73 20 0.73
13 1.35 13 1.35
2 0.04

2 0.04

16.
16.
0.73
0.73
0
0

-๒๙ปีงบประมาณ 2559
การตั้งงบประมารในปีงบประมาณ 2559 สรุปได้ดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณตั้งไว้ 10,424,170 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณตั้งไว้ 127,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณตั้งไว้ 3,541,845 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณตั้งไว้ 235,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณตั้งไว้
50,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณตั้งไว้ 4,668,880 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท
แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณตั้งไว้ 592,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
งบประมาณตั้งไว้ 213,000 บาท
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณตั้งไว้ 938,105 บาท
รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น(ปีงบฯ 2559)
จํานวน 21,000,000 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ 2559
แผนงานงานบริหารงานทั่วไปงบประมาณตั้งไว้
10,424,170 บาท เบิกจ่าย 8,886,227.16 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายในงบประมาณตั้งไว้
127,000 บาท เบิกจ่าย 39,600 บาท
แผนงานการศึกษา
งบประมาณตั้งไว้ 3,541,845 บาท เบิกจ่าย 3,586,124.68 บาท
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณตั้งไว้
235,000 บาท เบิกจ่าย 136,420 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณตั้งไว้
50,000 บาท เบิกจ่าย
- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณตั้งไว้ 4,668,880 บาท เบิกจ่าย 3,618,987.69 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท เบิกจ่าย 57,050 บาท
แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมงบประมาณตั้งไว้ 592,000 บาท เบิกจ่าย 132,324 บาท
แผนงานการเกษตรงบประมาณตั้งไว้ 213,000 บาท เบิกจ่าย 109,094 บาท
แผนงานงบกลาง งบประมาณตั้งไว้ 938,105 บาท เบิกจ่าย 6,674,074 บาท
รายจ่ายค้างจ่ายในปี 2559
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
จํานวน 95,930 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน ประเภทประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) จํานวน 76,460 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) จํานวน 74,210 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบบริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ประเภทประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) จํานวน 266,600 บาท

-๓๐แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการค่าจ้างเหมาครูศพด.บ้านหนองเทา จํานวน 12,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ศพดวัดบ้านเมืองน้อย จํานวน 5,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้าง
เหมาแม่บ้าน อบต.เมืองน้อย จํานวน 5,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้าง
เหมายาม อบต.เมืองน้อย จํานวน 5,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างผู้ดูแลระบบประปาหมู่ 6 จํานวน 5,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างผู้ดูแลระบบประปาหมู่ 3,9 จํานวน 5,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างผู้ดูแลระบบประปาหมู่ 4,10 จํานวน 5,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)
โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ปิดเทอม 1/2559 จํานวน 77,574.40 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)
โครงการค่าอาหารเสริม(นม) เดือนกันยายน จํานวน 46,323.20 บาท
รวมรายจ่ายค้างจ่ายจํานวน 680,697,.60 บาท
1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ปี 2557(แผนพัฒนา 2557-2559)
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2557
อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2557
จานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2558
จานวน งบประมาณ

2559
จานวน งบประมาณ

153 26,803,000.00 156 24,925,463.00 156 50,310,752.00

2.ยุทธศาสตร์การพ้ฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการ
สาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ด้านองค์กร

34 2,620,000.00

36 4,651,700.00

36 3,820,000.00

41 4,695,000.00

42 4,935,000.00

42 5,585,000.00

64 4,871,700.00

64 5,454,700.00

64 4,509,700.00

12 1,120,000.00

12 1,210,000.00

12 1,110,000.00

53 4,955,862.00

54 5,005,862.00

54 4,905,862.00

รวม 357 45,065,562.00 364 46,182,725.00 364 70,241,314.00

-๓๑การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ 6,678,515 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

12

987,312.00

2

60,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

11

506,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

14

2,566,760.00

1

10,000.00

17

2,548,443.00

57

6,678,515.0

ยุทธศาสตร์การพ้ฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
รวม

เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินคอร์ทีม ปี 2557
คะแนนการประเมินมาตราฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2557
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
1.การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
คะแนน
ไม่ลงคะแนน
เต็ม ที่ได้
1.1 การดําเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5
5
1.2 การจัดให้มีช่องทางประจําสําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท.
5
5
1.3 อปท. จัดวางระบบควบคุมภายในและกิจกรรมความเสี่ยงครบ 5 ขั้นตอน โดยมี
5
5
จํานวนกิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ อปท.
1.4 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6)
5
5
1.5 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน อปท. จัดทําแผนการปรับปรุง 5
5
การควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง) แบบ ปย.2 และระดับ
องค์กร แบบ ปอ.3 ไปดําเนินการปฏิบัติ
1.6 การจัดช่องทางและปรากฎหลักฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
5
5
1.7 อปท.มีการบริหารงบประมาณ
5
5
1.8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีการโอน 5
1
ตามนโยบายรัฐบาล มท. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมาย และ
กรณีการโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง)
1.9 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ (ยกเว้นกรณี 5
3

-๓๒การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามนโยบายรัฐบาล มท. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับ
ดูแลตามกฎหมาย)
1.10 อปท. จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ประจําปีงบประมาณ
2556 ส่งให้ สตง. และสํานักงานคลังจังหวัด

5

3

2.การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
คะแนน
ไม่ลงคะแนน
เต็ม ที่ได้
2.1 การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณา 5
5
การ
2.2 อปท. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
5
5
2.3 อปท. นําโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) มาดําเนินการตาม
5
1
แผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะ
โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2556)
2.4 อปท. นําโครงการปี 2556 ในแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) มาดําเนินการ 5
5
ตามแผนฯ ในปี 2556 โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินนอก
งบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2556)
2.5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
5
5
2.6 อปท. ดําเนินการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับ
5
5
ผู้บริหารท้องถิ่น
2.7 อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับ
5
5
หน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐ
จัดสรรให้ อปท. ดําเนินการ และโครงการที่ อปท. อุดหนุนให้ อปท. หรือ
หน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ)
3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
คะแนน
ไม่ลงคะแนน
เต็ม ที่ได้
3.1 การบริหารพัสดุ อปท.
5
5
3.2 ร้อยละของงบประมาณที่ อปท. ประหยัดได้จากการดําเนินการสอบราคา หรือ
5
1
ประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Auction ) ของ
โครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 (เฉพาะ
โครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี)
3.3 อปท. จัดทําแผนการดําเนินงานและได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
5
5
ประจําปีงบประมาณ 2556

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คะแนน

-๓๓4.1
4.2
4.3

ไม่ลงคะแนน
อปท. ดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อปท. มอบอํานาจในการตัดสินใจอย่างไร
อปท. มีการจัดทําแผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

5. การปรับปรุงภารกิจของ อปท.
5.1
5.2

ไม่ลงคะแนน
ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา (ปี 2554 - 2556) อปท. มีการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา (ปี 2554 - 2556) อปท. จัดให้มีการจัดทําแก้ไข
หรือปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ)

6. การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ไม่ลงคะแนน
6.1 การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ ตามแนวทางที่ มท. กําหนด
6.2 การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ สํานักงาน
6.3 กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน

เต็ม
5
5
5

ที่ได้
3
5
5

คะแนน
เต็ม ที่ได้
5
5
5

5

คะแนน
เต็ม ที่ได้
5
5
5
5

5
5

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.1
7.2

คะแนน
ไม่ลงคะแนน
เต็ม ที่ได้
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (ไม่ใช่การประเมินผลแผนพัฒนาฯ) 5
5
โดยคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
อปท. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ 7.1
5
5
คะแนน
คิดเป็นร้อยละ
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ

150 132
88.00%

-๓๔15. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ลงคะแนน
8.1 จํานวนกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8.2 จํานวนกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นอกเหนือจาก
การให้ความรู้ประชาชน)
8.3 จํานวนกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะ
8.4 จํานวนกิจกรรมเพื่อการจัดการน้ําเสีย
คะแนน
คิดเป็นร้อยละ

คะแนน
เต็ม ที่ได้
5
5

5

5

5

5

5

5

20

20

100.00%

ปี 2558 เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2558
อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2558
2559
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

2560
จานวน งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
139 4,500,000.00 180 30,451,644.00 182 51,333,644.00
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
26 1,300,000.00 27 2,070,000.00 27 1,910,000.00
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการ
38 1,532,000.00 55 2,225,000.00 56 1,805,000.00
สาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนารด้าน
45 4,310,340.00 45 2,432,000.00 45 1,782,000.00
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.ยุุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
12 420,000.00 12 440,000.00 10 220,000.00
สิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
30 3,802,249.00 60 4,235,315.00 59 4,675,315.00
บริหารจัดการองค์กร
รวม 290 15,864,589.00 379 41,853,959.00 379 61,725,959.00

-๓๕การจ ัดทางบประมาณ

ผู้บริหารอบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 โครงการ งบประมาณ 7,177,400 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

17

2,000,000.00

-

-

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการสาธารณสุข

23

1,110,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนารด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

14

2,433,340.00

ุทธศาสตร์
ยุ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

60,000.00

17

1,573,260.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

รวม
73
7,177,400.00
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการกําหนดจํานวนโครงการในแผนเป็นจํานวนมาก แต่การนํามาดําเนินการได้น้อย
เนื่องมาจากงบประมาณมีน้อย ทําให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ ปริมาณน้อย
๒. ด้านเศรษฐกิจ จะเห็นว่าในแผนมีการกําหนดตัวโครงการในด้านเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจน แต่มีการนํามา
จัดทํางบประมาณน้อย จึงสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งในวงเงิน
๓. ด้านสังคมและการสาธารณสุขจํานวนโครงการในแผนฯที่บรรจุไว้มีมาก นํามาจัดทํางบประมาณน้อย ทําให้
ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
๔. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมงบประมาณมีน้อย ในแผนฯมีจํานวนโครงการพัฒนามาก แต่ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณได้ทุกโครงการ สามารถทําได้บางส่วน ทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณมีน้อย ในแผนฯ มีการระบุโครงการพัฒนาฯไว้ แต่มีการ
จัดทํางบประมาณจํานวนน้อย ทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด
๖. ด้านการเมือง การบริหารจัดการ งบประมาณมีน้อยทําให้ดําเนินการได้ในวงเงินที่จํากัด

-๓๖ปีงบประมาณ 2559 (เชิงปริมาณ)
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2559
อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2559
2560
2561
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
164 118,826,288.00
166 116,122,288.00
166 116,172,288.00
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
29
2,520,000.00
29 1,860,000.00
29
1,510,000.00
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
41
2,759,000.00
46 2,691,000.00
46
2,511,000.00
และการสาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนารด้าน
43
4,947,000.00
46 4,627,000.00
46
4,527,000.00
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 12
530,000.00
12
530,000.00
12
530,000.00
และสุ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
27
3,975,560.00
27 2,550,560.00
27
2,650,560.00
บริหารจัดการ
องค์กร
รวม 316 133,557,848.00
326 128,380,848.00
326 127,900,848.00

-๓๗การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 80 โครงการ งบประมาณ 11,012,438 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

24

5,090,853.00

3

140,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

21

917,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนารด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

15

2,504,880.00

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสุ่งแวดล้อม

2

60,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

15

2,299,705.00

80

11,012,438.0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม

เชิงคุณภาพ
ด้านงานบริการโดยภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 92.80
งานด้านบริการจัดการด้านองค์กรคิดเป็นร้อยละ 94.40
งานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพคิดเป็นร้อยละ 95
งานด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 94

-๓๘-

2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ปีงบประมาณ 2557
อบต.เมืองน้อย ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรังลงหินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ ๙จากแยกบ้านนายสิน เหมือนมาตย์-ไปคัน
กั้นน้ํา

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้างหนองน้ําเต้าหมู่ ๑๐

3.โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล

-๓๙-

4.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

1. โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง

2. โครงการงานประเพณีสงกานต์/วันผู้สูงอายุ

7.โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอําเภอกันทรารมย์อบต.เมืองน้อย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ
มวลชนระดับตําบลประจําปี 2557
3.
4.

-๔๐5.
6.
7.
8.
9.
10.
8 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านโนนสวนหมู่ 2

9. โครงการจัดงานวันออกพรรษาปี 2557

-๔๑10.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

11.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

12.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้าเต้าหมู่ที่ 10

-๔๒ฯลฯ
ปี 2558
อบต.เมืองน้อย ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.เมืองน้อย งบประมาณ 87,000 บาท
2. โครงการวางท่อระบายน้ําและก่สร้างบ่อพักน้ําบ้านเมืองน้อยหมู่ 6 งบประมาณ 22,500 บาท
3. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเมืองน้อยหมู่ 6
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2- หมู่ 10 งบประมาณ 112,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทาหมู่ 9 งบประมาณ 99,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10 งบประมาณ 99,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 งบประมาณ 99,000 บาท

-๔๓8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเทาหมู่ 3 งบประมาณ 99,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเทาหมู่ 9 งบประมาณ 99,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเทาหมู่ 3 งบประมาณ 99,000 บาท

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 งบประมาณ 99,000 บาท

-๔๔12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10 งบประมาณ 99,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1(สายที่ 1 จากบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 1 ไปทางเข้า อบต.เมืองน้อย สายที่ 2
จากถนนลาดยางไปโรงหอมนางพิมพ์สา บุญอเนก) งบประมาณ 88,000 บาท

14. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 งบประมาณ 80,000 บาท

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 (สายจากบ้านนายอุทัย พิมพา) งบประมาณ 109,000 บาท

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 (สายทางมูลไปทางบ้านเขวา) งบประมาณ 109,000 บาท

-๔๕17. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4ไปบ้านนาคําใหญ่ งบประมาณ 110,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสวนหมู่ที่ 2 (สายไปทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน) งบประมาณ
400,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเทาหมู่ที่ 9 (สายบ้านนายทองแดง อัมภรัตน์ไปบ้านนาย
อุดม บุญเสนอ งบประมาณ 390,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเทาหมู่ 3 งบประมาณ 290,647 บาท
21. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 39,500 บาท
22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเทาหมู่ที่ 3-9 งบประมาณ 535,000 บาท
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 6-บ้านหนองเทาหมู่ 9 งบประมาณ 246,400 บาท
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560)
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ทั้งหมด ดาเนินการ

จานวนงบประมาณ
งบดาเนินการ
ทั้งหมดในแผน
ตามข้อบัญญัติ
2,000,000
4,500,000

ร้อยละของ
โครงการที่
ดาเนินการ
51.78

ร้อยละของ
งบประมาณ

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

36

19

2 ด้านเศรษฐกิจ
3 ด้านสังคมและการสาธารณสุข
4 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3
29
31

1
25
16

1,200,000
1,832,000
4,310,340

20,000
1,580,000
2,636,340

33.33
86.21
51.61

1.67
86.29
61.16

10

1

420,000

50,000

10.00

11.90

6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
รวม

30
139

43
105

3,802,260

3,435,260
9,722,400

143.33
75.54

90.30
60.52

16,064,600

44.44

2.2 ผลกระทบ
(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ เสียหายจากการดําเนินงานแก่
ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดแล ะความถี่จากการ เสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางน้ําทําให้
เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชนได้
(2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ ฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่
เกิดขึ้น เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and indicators) และ
สามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็น
บรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย สําหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
การพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและ หน่วยงานในภาพรวม เป็น
ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และ ผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended
impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเปูาหมาย อาทิ
รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัด

-๔๖จากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐาน
การดํารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและ ความเข้าใจของประชากรเปูาหมายที่มีต่อ
โครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัว โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการ
นโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการ รับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 16
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วน ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่
รักษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบ ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎ
จราจรมากขึ้น การออกใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่ง
จําเป็นต้องมีการประเมินความ ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานสอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การดําเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสามรถดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมรอบด้าน สามารถแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในตําบลเมืองน้อยโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ปัญหาการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเท่าที่ควร
๒. ปัญหาเรื่องการสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ไฟฟูาและการบริการสาธารณะอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑. ประชาชนขาดอาชีพเสริมและมีรายได้น้อย
๒. ปัญหาการว่างงานในชุมชน
๓. ปัญหาเรื่องการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาอาชีพ เช่น ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. ราคาผลผลิตตกต่ําและสินค้าการเกษตรล้นตลาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๑. ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก
๒. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
๓. ปัญหาเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ , ผู้พิการ , คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ยังไม่ทั่วถึง
๔. ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
๕. ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติและการบรรเทาสาธารณภัย
๖. ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๑. ปัญหาเรื่องการสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น อุปกรณ์ทางการศึกษา
๒. ปัญหาเรื่องประชาชนในชุมชนขาดโอกาสทางการศึกษา
๓. ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

-๔๗-

ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาการจัดการแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
๒. ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
๓. ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ปัญหาการจัดระเบียบชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
๑. ปั ญหาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ปั ญหาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทัว่ ไปยังไม่ทวั่ ถึง

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้ องถิ่น
สภาพปัญหาที่สําคัญและต้องการการแก้ไขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่เมาะ จากแผน
ชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานระดับตําบลเมืองน้อยหรือ ข้อมูล
จปฐ. ของสํานักงานพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น
๑. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจรค่อนข้างลําบาก
- งบประมาณในการก่อสร้างจํากัด ทําให้ถนนมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนมีไฟฟูาใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน
- ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ
- โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- โทรศัพท์สาธารณะเสีย ขาดการซ่อมแซม บํารุงรักษา
แนวทางแก้ไข
- ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
- ขยายเขตไฟฟูาสาธารณธะภายในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้
- ขยายเขตไฟฟูาการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ในการทําการเกษตรให้ทั่วถึง- จัดหาโทรศัพท์สาธารณะให้มีใช้ครบ
ทุกหมู่บ้าน
- จัดหาซ่อมแซม บํารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
- ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ทําให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ราคาตกต่ํา

-๔๘- ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ํา
- ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต
- ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
- ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยว
- อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ํา
- รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
แนวทางแก้ไข
- หาตลาดรองรับสินค้าการเกษตรที่ออกจําหน่ายและมีการกําหนดราคากลาง
- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว
- จัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับเกษตรกร
- จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ
- ช่วยแก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาแต่ละปัญหา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดี
๓.ปัญหาด้านสังคม
- ความร่วมมือของคนในชุมชน
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- การเล่นการพนัน
- สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง
- การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ
และการกําจัดพาหนะนําโรค
- การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน
- การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์
- การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและทั่วถึง
- ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา
- ขาดการส่งเสริมด้านการออกกําลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
- ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
- ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ขาดความร่วมมือของประชาชนในการทํากิจกรรมทางศาสนา
แนวทางแก้ไข
- ประชาชนในชุมชนเกิดความรักและให้ความร่วมมือในการพัฒนาตําบลเมืองน้อย
- ผู้ด้วยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการ
- ประชาชนมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม
- การทํากิจกรรทางศาสนาของชุมชนได้รับความร่วมมือ
- ประชาชนในตําบลเมืองน้อยมีคุณธรรมจริยธรรม
- มีการส่งเสริมการออกกําลังกายและมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการและสถานที่ออกกําลังกาย
- จัดหาสถานที่พักผ่อนหรือสวนสาธารณะประจําตําบล
๔. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินที่ใช้ทําการเกษตร

-๔๙- ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ํา
- การทําลายปุาไม้
- การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
- ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
แนวทางแก้ไข
- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
- มีรถเก็บขยะสําหรับเก็บขยะในชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทุกหมู่บ้านมีการไถกลบตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นฟูคุณภาพดิน
- จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกปุาไม้ทดแทนส่วนที่ถูกทําลายทุกวันสําคัญ
- ขุดคลองรอบที่สาธารณะเพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
๕. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
- ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ
- ขาดความร่วมมือจากประชาชน
- ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร
- ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข
- จัดหางบประมาณในการดําเนินงาน
- จัดอบรมหรือทําเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องบทบาดหน้าที่ของ อบต.
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ดีและพร้อมทันสมัยต่อความต้องการใช้งาน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเรียนเพิ่มเกี่ยวกับภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ อาเซียน
๖.. ปัญหาด้านชลประทานและแหล่งน้า
- ระบบการให้บริการน้ําประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- น้ําประปาไม่สะอาด
- ขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค
- แหล่งน้ําตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ให้เพียงพอ
- ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย
- ทางระบายน้ําไม่สะดวก ทําให้ในฤดูฝนน้ําท่วมขังในบางพื้นที่
แนวทางแก้ไข
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและปรับปรุงน้ําประปาให้สะอาด
- ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะที่ตื้นเขินให้สามารถรองรับน้ําไว้ทําการเกษตรหลังฤดูฝน
- ปรับปรุงระบบทางระบายน้ําให้ไหลสะดวกไม่เกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่
๗. ปัญหาด้านการเกษตร
- ผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
- ต้นทุนทางการผลิตสูง
- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แนวทางแก้ไข
- ราคาของสินค้าการเกษตรต้องอยู่ได้ ทําได้และสามารถดําเนินการทําการเกษตรต่อไปได้
- ลดต้นทุนในการทําการเกษตรลง

-๕๐- มีตลาดกลางประจําตําบล
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
 ภายหลังมีการออกพระราชบัญญัติปรับปรุงระบบราชการทําให้หน่วยงานราชการต่างๆ มีภารกิจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งรัฐบาลได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จะจัดสรรเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มขึ้น การดําเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนก็คงจะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น
 ผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค Sowt Analysis
จุดแข็ง
๑. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและมีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดตัดผ่าน
๒. มีจํานวนบ้านไม่มากและมีระยะทางเชื่อมติดต่อกันไม่ห่างไกล
๓. พื้นที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากอําเภอ
จุดอ่อน
๑. อยู่ใกล้แม่น้ําและลําห้วย หลายสายในช่วงฤดูฝนของทุกปีจึงทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่จนทําให้ถนนได้รับความ
เสียหาย
2. บางหมู่บ้านมีประชากรอยู่หนาแน่น และมีถนนภายในหมู่บ้านแคบ
โอกาส
1. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้เอง และรัฐบาลจัดสรรให้ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ
ข้อจากัด
1. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
2. ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลบํารุงรักษา
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหาภัยธรรมชาติ
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
4. ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. ปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง
6. ปัญหาขาดที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง
7. ปัญหาขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ความต้องการ
- ให้ช่วยแก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาแต่ละปัญหาเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารวดเร็วขึ้น รวมทั้งรัฐบาลได้มีนโยบาย

-๕๑เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนไว้หลายแนวทางคงจะทําให้ประชาชนพ้นจากความยากจน และสามารถพึงพา
ตนเองได้
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ําไหลผ่านและมีลําห้วยหลายแห่งในพื้นที่ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์
ธัญญาหาร
2. การคมนาคมเชื่อมระหว่างกับอําเภอและจังหวัดไม่ห่างไกล
3. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทําตลอดปี
จุดอ่อน
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากและไม่มีคุณภาพ
2. หลังฤดูการเก็บเกี่ยวราษฎรไม่มีอาชีพเสริมรายได้
3. การทําการเกษตรของราษฎรแตกต่างจากในอดีตโดยหันมาใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชจํานวนมาก
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นที่ราษฎรระดับรากหญ้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้เน้นเรื่องการทําการเกษตรแบบอินทรีย์
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ
ข้อจากัด
1. ประชาชนยังขาดทักษะในการบริหารจัดการและการตลาดในการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีจํานวนมากและผลผลิตมีราคาตกต่ํา
3. ประสบปัญหาจากอุทกภัย
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านสังคม
1. ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และคนพิการได้รับสวัสดิ์การไม่ทั่วถึง
2. ปัญหาประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือหย่าร้าง
4. ปัญหายาเสพติด
5. ปัญหาเยาวชนก่อเหตุทะเลาวิวาท และก่อเหตุรําคาญในหมู่บ้าน
ความต้องการ
1. ให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิ์การ
2. มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม
การคาดการณ์และแนวโน้มในอนาคต
- รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังและส่วนราชการต่างๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับชุมชนและช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งเมื่อชุมชนมีความเข็มแข็งแล้วปัญหา
ทางสังคมก็คงจะหมดไป
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis

-๕๒จุดแข็ง
1. ทุกหมู่บ้านมีสถาบันทางศาสนาและการศึกษา
2. มีจุดตรวจประจําตําบล
3. รัฐบาลกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยทําให้ท้องถิ่นมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน
1. ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
2. หน่วยงานเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามเป็นฝุายตั้งรับ
3. ชุมชนอ่อนแอ ไร้ระเบียบ ประชาชนมีปัญหาและความต้องการมาก
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ
3. มีการแบ่งการปกครองในหมู่บ้านเป็นคุ้มต่าง ๆ ออกระเบียบหมู่บ้านและจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดทุกหมู่บ้าน
ข้อจากัด
1. งบประมาณมีไม่เพียงพอ
2. สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. พื้นที่และประชากรจํานวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านสาธารณสุข
1. ปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือประชาชนคงจะรวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างความพึ่ง
พอใจให้แก่ประชาชน
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. ในพื้นที่มีสถานที่บริการด้านสาธารณสุข จํานวน 2 แห่ง
2. มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน
3. มีสนามกีฬาเพียงพอต่อการออกกําลังกาย
จุดอ่อน
1. เจ้าหน้าที่บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
2. ประชาชนขาดจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. มีการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการทําการเกษตรกรรม
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคและขยายความคุ้มครองการประกันสังคม
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขมีช่องทางเพิ่มขึ้น
3. มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ
4. การปฏิรูประบบราชการทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้น

-๕๓ข้อจากัด
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. ผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ผลกระทบด้านสุขภาพจากสื่อไร้พรมแดน
4. ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศยังไม่พื้นตัว
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการศึกษา
2. ปัญหาไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือมีแต่จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอ
3. ปัญหาเด็กเล็กจบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้รับการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้านอาชีพ
4. ปัญหาขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความต้องการ
1. ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากภาครัฐอย่างเสมอภาค
2. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- รัฐบาลได้กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ก็คงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. มีสถาบันทางการศึกษาและศาสนาทุกหมู่บ้าน
2. ครู/อาจารย์มีคุณภาพ จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทําให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดอ่อน
1. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้
3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการเข้ามากําหนดนโยบายวางแผนการศึกษาน้อย
โอกาส
1. ความเจริญ ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย
2. ชุมชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ทําให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ส่งบุตรศึกษาต่อ
4. นโยบายในการกระจายอํานาจทําให้ครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
ข้อจากัด
1. สถาบันครอบครัวมีปัญหาทางด้านด้านเศรษฐกิจส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้การพิจารณาการศึกษาไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพื้นที่ เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านแหล่งน้า
1. น้ําเพื่อทําการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง

-๕๔2. ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ําท่วม
ความต้องการ
1. มีน้ําสําหรับทําการเกษตรเพียงพอตลอดปี
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือประชาชนคงจะรวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างความพึ่ง
พอใจให้แก่ประชาชน
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. มีแม่น้ําไหลผ่านและมีลําห้วยหลายแห่งในพื้นที่
2. มีอาสาสมัครอนุรักษ์แหล่งน้ําระดับหมู่บ้านและตําบล
จุดอ่อน
1. สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ํา
2. เกษตรกรใช้น้ําเพื่อการเกษตรจํานวนมาก
โอกาส
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาคงรวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อจากัด
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. ปัญหาน้ําท่วม
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาขยะมูลฝอย
2. ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการตั้งโรงสี
3. ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร
4. ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและสารเคมีตกค้าง
ความต้องการ
1. มีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี
ความคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- นโยบายจังหวัดเน้นเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์และหากมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนหันมาทํา
การเกษตรแบบอินทรีย์ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปัญหามลภาวะต่างๆในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์
ท้องถิ่นคงจะหมดไป
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ สามารถพัฒนาได้ง่ายและให้ความร่วมมือกับทางราชการ
2. มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3. เป็นชุมชนชนบททางการดํารงชีพยังพึ่งพากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
4. ผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถและมีภาวการณ์เป็นผู้นํา

-๕๕จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจกฎหมาย
2. ขาดการประชาสัมพันธ์
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการพัฒนา
โอกาส
- รัฐบาลได้กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ก็คงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจากัด
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
2. ขาดการประชาสัมพันธ์
3. ขาดการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ

-๕๖-

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199
บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

-๕๗(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3.การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ป ระโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการ น้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

-๕๘ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
2. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการท่องเทียวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม ขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์

ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
1. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่สากล
2. ปะชาขนมีอาชีพและรายได้เพิ่ม
3. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นคนมีคุณภาพ มีวินัย และตระหนักรู้ถึงโทษภัยต่างๆ
2. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพที่ดี
3. ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. บ้านเมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม
2. ลดปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่ปุาสี่เขียว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ชุมชนและสังคมมีความสมานฉันท์
3. สัมพันธภาพอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะแบบมืออาชีพ
2. เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร
3. ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-๕๙-

1.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และการประกอบอําชีพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมทั้ง พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง
๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวาง ผังเมืองที่มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
๑. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อบ้าน
๗. ประชําชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

-๖๐๘. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
กลยุทธ์
๑. การส่งเสริมสํานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ ของคนในชําติ
๒. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการประชาชน
๔. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนํามัยที่ดี พึ่งพําตนเองได้
๗. สร้างค่ํานิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และประชาชน
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง องค์รวม
1๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1๒. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอําชีพ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว ทันตามความต้องการ
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
5. ร้อยละของบุคลํากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทํามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
7. ร้อยละของบุคลํากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
9. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี
1๑. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอําชีพ
1๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน
1๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)
1๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
1๕. จํานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
1๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
17.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
1๘. อัตราปุวยโรคไข้เลือดออก (เปูาหมายไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประชํากร)
๑๙. ร้อยละของอัตราการปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก
20. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับกํารอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

-๖๑2๑. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
2๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
2๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
2๔. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม
2๕. จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์
รวม
2๖. จํานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และ
แรงงาน
2๗. จํานวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน
2๘. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ
๒๙. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติมีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ
30. มีลําดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชําติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีอําชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ
๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริม การดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. จํานวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
๔. จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๕. จํานวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
๘. ร้อยละของจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกํารเผยแพร่ประชําสัมพันธ์
๙. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
๑๐. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

-๖๒-

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

2.1 วิสัยทัศน์
“พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม
น้อมนาปรัญาาเศรษกกิพพอเพยยง”

2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยมี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

2.3 เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมมีเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน
๒. พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ํา และภาชนะกักเก็บน้ําให้มีประสิทธิภาพ
๓. การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
-ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม

-๖๓-ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงและมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ
ร่วมอนุรักษ์ไว้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้รับการบํารุงดูและรักษาอยู่คู่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
-ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ อบต.โดยการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. จํานวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ําที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง
3. ประชาชนมีระบบน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น
2. ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น
- ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ
- ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4
- ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละครัวเรือนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์
- ร้อยละของประชาชนทีรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 5
- ร้อยละของปุาไม้ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ
- ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบํารุงรักษา
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 6
- ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทํางาน
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของอบต.
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

2.5 ค่าเป้าหมาย
งค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. จํานวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ําที่ได้มาตรฐานเพิม่ ขึ้น
2. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง
3. ประชาชนมีระบบน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคที่มมี าตรฐานและคุณภาพ

-๖๔ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น
2. ประชาชนในพืน้ ที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดชี ึ้น
- ร้อยละของเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการที่ได้รับการช่วยเหลือ
- ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
- ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
- ร้อยละครัวเรือนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์
- ร้อยละของประชาชนทีรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของปุาไม้ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ
- ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบํารุงรักษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
- ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทํางาน
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของอบต.
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

2.6 กลุยทธ์
งค์ทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุ

๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ํา สะพาน
๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ํา,ประปา
๑.๓ พัฒนาระบบจราจร
๑.๔ พัฒนาการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพื่อการเกษตรและบํารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะตามจุดต่าง ๆ
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 2
๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จําหน่วยสินค้า
๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษต
๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
๔.พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3
๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒.พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน
๓.พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในชุมชน
๔.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 4
๑.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
๒.พัฒนาด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 5
๑.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-๖๕กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 6
๑.พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๒.พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ
๔.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.7 จุดยืน
ทาง การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยกําหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุ
มกิจ กรรมต่างๆขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมืองน้อย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา จํานวน 6
ยุทธศาสตร์
ยุทงค์
ธศาสตร์ และ 19กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ํา สะพาน
๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ํา,ประปา
๑.๓ พัฒนาระบบจราจร
๑.๔ พัฒนาการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพื่อการเกษตรและบํารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะตามจุดต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จําหน่วยสินค้า
๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษต
๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
๔.พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒.พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน
๓.พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในชุมชน
๔.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
๑.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
๒.พัฒนาด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
๑.พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๒.พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ
๔.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.8 ความเชือ่ มโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมทาง
ยุทธศาสตร์
งค์

-๖๖ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒ นาด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ การพัฒ นาด้านสั งคมและการสาธารณสุ ข การพัฒ นาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและด้านการบริหารจัดการ
องค์กร

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การดําเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสามรถดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมรอบด้าน สามารถแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในตําบลเมืองน้อยโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ปัญหาการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเท่าที่ควร
๔. ปัญหาเรื่องการสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ไฟฟูาและการบริการสาธารณะอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. ประชาชนขาดอาชีพเสริมและมีรายได้น้อย
๖. ปัญหาการว่างงานในชุมชน
๗. ปัญหาเรื่องการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาอาชีพ เช่น ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๘. ราคาผลผลิตตกต่ําและสินค้าการเกษตรล้นตลาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๗. ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก
๘. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
3 ปัญหาเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ , ผู้พิการ , คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ยังไม่ทั่วถึง
4 ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
5 ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติและการบรรเทาสาธารณภัย
6.- ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๔. ปัญหาเรื่องการสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น อุปกรณ์ทางการศึกษา
๕. ปัญหาเรื่องประชาชนในชุมชนขาดโอกาสทางการศึกษา
๖. ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๕. ปัญหาการจัดการแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
๖. ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
๗. ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๖๗๘. ปัญหาการจัดระเบียบชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
๓. ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ปัญหาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วไปยังไม่ทั่วถึง

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง ( Strength – S )
๑. ผู้นําชุมชนมีศักยภาพในการทํางานและสามารถทํางานร่วมกันได้ทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ส่งผลให้ อบต.
ส่งผลในราษฎรในตําบลเมืองน้อยมีความรักสามัคคีเป็นพี่น้องกันทั้งตําบล
๒. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและมีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดตัดผ่าน
๓. มีจํานวนหมู่บ้านใกล้กันและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
๔. พื้นที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวอําเภอการติดต่อราชการสะดวก
๕. ประชาชนทําการเกษตร(หอมแดง กระเทียม ,พริกและข้าวโพด) จํานวนมาก
จุดอ่อน ( Weak – W )
๑. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๒. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีในด้านการจัดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและควบคุม
อุปสงค์( Deamand) อุปทาน( Supply) ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
๓. สินค้าบางอย่างไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากขาดความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. ธุรกิจระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ได้รับผลกระทบจากการค้าส่วนกลาง
๕. ราคาของสินค้าการเกษตร เช่น หอมแดง กระเทียม, พริกและข้าวโพดไม่มีราคา
๖. ตลาดกลางที่รับซื้อสินค้าการเกษตรไม่มี
๗. ไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร
โอกาส ( Opportunity – O )
๑. อบต.ให้ความสําคัญในการพัฒนาสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายรัฐบาล
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการให้บริการ Internet ตําบลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมีคุณภาพ
เท่าเทียมกันและทั่วถึง
๔. แนวโน้มการท่องเที่ยวปัจจุบันเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ
๕. อบต. สนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มี รถขยะ ถังขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ข้อจากัด ( Threat – T )
๑. อบต.มีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นจําเป็นต้องใช้งบประมาณ
จํานวนมากดังนั้นทําให้กระทบต่อการพัฒนาด้านอื่น
๒. การจัดเก็บภาษีของ อบตไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
๓. อบต.เมืองน้อย ไม่มีการพัฒนาด้านการตลาด แหล่งตลาด แข็งขันกับชุนชนเมืองมีข้อจํากัด
๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลบํารุงรักษา
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลเมืองน้อย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยมีบทบาทอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิได้มีเพียงหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น วัตถุประสงค์หลักก็คือ ต้องการให้

-๖๘ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด การจัดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย
ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองน้อย ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ
และ แผนชุมชนของตําบลเมืองน้อย

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
สภาพปัญหาที่สําคัญและต้องการการแก้ไขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่เมาะ จากแผน
ชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานระดับตําบลเมืองน้อยหรือ ข้อมูล
จปฐ. ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกันทรารมย์ สภาพปัญหา แบ่งออกเป็น
๑. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจรค่อนข้างลําบาก
- งบประมาณในการก่อสร้างจํากัด ทําให้ถนนมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนมีไฟฟูาใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน
- ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ
- โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- โทรศัพท์สาธารณะเสีย ขาดการซ่อมแซม บํารุงรักษา
ความต้องการ
- ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
- ขยายเขตไฟฟูาสาธารณธะภายในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้
- ขยายเขตไฟฟูาการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ในการทําการเกษตรให้ทั่วถึง
- จัดหาโทรศัพท์สาธารณะให้มีใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- จัดหาซ่อมแซม บํารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
- ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ทําให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ราคาตกต่ํา
- ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ํา
- ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต
- ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
- ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยว
- อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ํา
- รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
ความต้องการ
- หาตลาดรองรับสินค้าการเกษตรที่ออกจําหน่ายและมีการกําหนดราคากลาง
- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว

-๖๙- จัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับเกษตรกร
- จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ
- ช่วยแก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาแต่ละปัญหา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดี
๓.ปัญหาด้านสังคม
- ความร่วมมือของคนในชุมชน
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- การเล่นการพนัน
- สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง
- การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ
และการกําจัดพาหนะนําโรค
- การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน
- การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์
- การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและทั่วถึง
- ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา
- ขาดการส่งเสริมด้านการออกกําลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
- ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
- ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ขาดความร่วมมือของประชาชนในการทํากิจกรรมทางศาสนา
ความต้องการ
- ประชาชนในชุมชนเกิดความรักและให้ความร่วมมือในการพัฒนาตําบลเมืองน้อย
- ผู้ด้วยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการ
- ประชาชนมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม
- การทํากิจกรรทางศาสนาของชุมชนได้รับความร่วมมือ
- ประชาชนในตําบลเมืองน้อยมีคุณธรรมจริยธรรม
- มีการส่งเสริมการออกกําลังกายและมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการและสถานที่ออกกําลังกาย
- จัดหาสถานที่พักผ่อนหรือสวนสาธารณะประจําตําบล
๔. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินที่ใช้ทําการเกษตร
- ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ํา
- การทําลายปุาไม้
- การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
- ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
ความต้องการ
- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
- มีรถเก็บขยะสําหรับเก็บขยะในชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทุกหมู่บ้านมีการไถกลบตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นฟูคุณภาพดิน

-๗๐- จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกปุาไม้ทดแทนส่วนที่ถูกทําลายทุกวันสําคัญ
- ขุดคลองรอบที่สาธารณะเพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
๕. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ
- ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ
- ขาดความร่วมมือจากประชาชน
- ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร
- ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
ความต้องการ
- จัดหางบประมาณในการดําเนินงาน
- จัดอบรมหรือทําเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องบทบาดหน้าที่ของ อบต.
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ดีและพร้อมทันสมัยต่อความต้องการใช้งาน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเรียนเพิ่มเกี่ยวกับภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ อาเซียน
๖.. ปัญหาด้านชลประทานและแหล่งน้า
- ระบบการให้บริการน้ําประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- น้ําประปาไม่สะอาด
- ขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค
- แหล่งน้ําตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ให้เพียงพอ
- ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย
- ทางระบายน้ําไม่สะดวก ทําให้ในฤดูฝนน้ําท่วมขังในบางพื้นที่
ความต้องการ
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและปรับปรุงน้ําประปาให้สะอาด
- ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะที่ตื้นเขินให้สามารถรองรับน้ําไว้ทําการเกษตรหลังฤดูฝน
- ปรับปรุงระบบทางระบายน้ําให้ไหลสะดวกไม่เกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่
๗. ปัญหาด้านการเกษตร
- ผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
- ต้นทุนทางการผลิตสูง
- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ความต้องการ
- ราคาของสินค้าการเกษตรต้องอยู่ได้ ทําได้และสามารถดําเนินการทําการเกษตรต่อไปได้
- ลดต้นทุนในการทําการเกษตรลง
- มีตลาดกลางประจําตําบล
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

-๗๑-

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การคาดการณ์ แนวโน้ มในอนาคต
 ภายหลังมีการออกพระราชบัญญัติปรับปรุ งระบบราชการทาให้หน่วยงานราชการต่างๆ มีภารกิจชัดเจนยิง่ ขึ้น

รวมทั้งรัฐบาลได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ จะจัดสรรเงินรายได้ให้องค์การบริ หารส่วนตาบลเพิ่มขึ้น การดาเนินการก่อสร้างปรับปรุ ง บารุ งรักษาถนนก็คงจะดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น
 ผลวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการในปั จจุบน
ั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค Sowt Analysis
จุดแข็ง
๑. มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ราบสูงและมีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดตัดผ่าน
๒. มีจานวนบ้านไม่มากและมีระยะทางเชื่อมติดต่อกันไม่ห่างไกล
๓. พื้นที่ต้ งั อยูไ่ ม่ห่างไกลจากอาเภอ
จุดอ่ อน
๑. อยูใ่ กล้แม่น้ าและลาห้วย หลายสายในช่วงฤดูฝนของทุกปี จึงทาให้เกิดน้ าท่วมในพื้นที่จนทาให้ถนนได้รับความเสี ยหาย
่ นาแน่น และมีถนนภายในหมูบ่ า้ นแคบ
2. บางหมู่บา้ นมีประชากรอยูห
โอกาส
1. ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้เอง และรัฐบาลจัดสรรให้ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
ข้อจากัด
1. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
2. ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลบํารุงรักษา
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่าย
และปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหาภัยธรรมชาติ
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
4. ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. ปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง
6. ปัญหาขาดที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง
7. ปัญหาขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ความต้ องการ
- ให้ช่วยแก้ไขปั ญหาตามประเด็นปั ญหาแต่ละปั ญหาเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

-๗๒- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการ รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารวดเร็วขึ้น รวมทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนไว้หลายแนวทางคงจะทําให้ประชาชนพ้นจากความยากจน และสามารถพึงพาตนเองได้
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ําไหลผ่านและมีลําห้วยหลายแห่งในพื้นที่ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร
2. การคมนาคมเชื่อมระหว่างกับอําเภอและจังหวัดไม่ห่างไกล
3. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทําตลอดปี
จุดอ่อน
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากและไม่มีคณ
ุ ภาพ
2. หลังฤดูการเก็บเกี่ยวราษฎรไม่มีอาชีพเสริมรายได้
3. การทําการเกษตรของราษฎรแตกต่างจากในอดีตโดยหันมาใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชจํานวนมาก
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นที่ราษฎรระดับรากหญ้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้เน้นเรื่องการทําการเกษตรแบบอินทรีย์
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
ข้อจากัด
1. ประชาชนยังขาดทักษะในการบริหารจัดการและการตลาดในการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีจํานวนมากและผลผลิตมีราคาตกต่ํา
3. ประสบปัญหาจากอุทกภัย
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้ านสังคม
1. ปัญหาผู้สูงอายุ ผูต้ ิดเชื้อเอดส์และคนพิการได้รับสวัสดิ์การไม่ทวั่ ถึง
2. ปัญหาประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือหย่าร้าง
4. ปัญหายาเสพติด
5. ปัญหาเยาวชนก่อเหตุทะเลาวิวาท และก่อเหตุรําคาญในหมู่บ้าน
ความต้องการ
1. ให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รบั สวัสดิ์การ
2. มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม
การคาดการณ์และแนวโน้มในอนาคต
- รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังและส่วนราชการต่างๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับชุมชนและช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มคี วามเข็มแข็งเมื่อชุมชนมีความเข็มแข็งแล้วปัญหาทางสังคมก็คงจะ
หมดไป
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. ทุกหมู่บ้านมีสถาบันทางศาสนาและการศึกษา
2. มีจุดตรวจประจําตําบล
3. รัฐบาลกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยทําให้ท้องถิ่นมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-๗๓จุดอ่อน
1. ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
2. หน่วยงานเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามเป็นฝุายตั้งรับ
3. ชุมชนอ่อนแอ ไร้ระเบียบ ประชาชนมีปัญหาและความต้องการมาก
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
3. มีการแบ่งการปกครองในหมู่บา้ นเป็นคุ้มต่าง ๆ ออกระเบียบหมู่บ้านและจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทุก
หมู่บ้าน
ข้อจากัด
1. งบประมาณมีไม่เพียงพอ
2. สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
3. พื้นที่และประชากรจํานวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ปัญหาด้านสาธารณสุข
1. ปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือประชาชนคงจะรวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างความพึ่งพอใจให้แก่
ประชาชน
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. ในพื้นที่มีสถานที่บริการด้านสาธารณสุข จํานวน 2 แห่ง
2. มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บา้ น
3. มีสนามกีฬาเพียงพอต่อการออกกําลังกาย
จุดอ่อน
1. เจ้าหน้าที่บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
2. ประชาชนขาดจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. มีการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการทําการเกษตรกรรม
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคและขยายความคุ้มครองการประกันสังคม
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขมีช่องทางเพิ่มขึ้น
3. มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ
4. การปฏิรูประบบราชการทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้น
ข้อจากัด
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. ผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ผลกระทบด้านสุขภาพจากสื่อไร้พรมแดน
4. ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศยังไม่พื้นตัว
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการศึกษา
2. ปัญหาไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือมีแต่จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอ
3. ปัญหาเด็กเล็กจบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้รบั การศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้านอาชีพ

-๗๔4. ปัญหาขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ความต้องการ
1. ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากภาครัฐอย่างเสมอภาค
2. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- รัฐบาลได้กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ ก็คงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. มีสถาบันทางการศึกษาและศาสนาทุกหมู่บ้าน
2. ครู/อาจารย์มีคุณภาพ จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทําให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่มสี ภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดอ่อน
1. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้
3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการเข้ามากําหนดนโยบายวางแผนการศึกษาน้อย
โอกาส
1. ความเจริญ ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ผู้เรียนแสวงหาความรูไ้ ด้อย่างหลากหลาย
2. ชุมชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3. มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ทําให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ส่งบุตรศึกษาต่อ
4. นโยบายในการกระจายอํานาจทําให้ครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
ข้อจากัด
1. สถาบันครอบครัวมีปญ
ั หาทางด้านด้านเศรษฐกิจส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. นโยบายภาครัฐเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาส่งผลให้การพิจารณาการศึกษาไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพืน้ ที่ เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านแหล่งน้า
1. น้ําเพื่อทําการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
2. ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ําท่วม
ความต้องการ
1. มีน้ําสําหรับทําการเกษตรเพียงพอตลอดปี
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือประชาชนคงจะรวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างความพึ่งพอใจให้แก่
ประชาชน
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. มีแม่น้ําไหลผ่านและมีลําห้วยหลายแห่งในพื้นที่
2. มีอาสาสมัครอนุรักษ์แหล่งน้ําระดับหมู่บ้านและตําบล
จุดอ่อน

-๗๕1. สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ํา
2. เกษตรกรใช้น้ําเพื่อการเกษตรจํานวนมาก
โอกาส
- ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงระบบราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาคงรวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อจากัด
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. ปัญหาน้ําท่วม
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาขยะมูลฝอย
2. ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการตั้งโรงสี
3. ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร
4. ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและสารเคมีตกค้าง
ความต้องการ
1. มีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี
ความคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- นโยบายจังหวัดเน้นเกีย่ วกับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์และหากมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนหันมาทําการเกษตรแบบ
อินทรีย์ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปัญหามลภาวะต่างๆในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ท้องถิ่นคงจะหมดไป
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค Swot Analysis
จุดแข็ง
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ สามารถพัฒนาได้ง่ายและให้ความร่วมมือกับทางราชการ
2. มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3. เป็นชุมชนชนบททางการดํารงชีพยังพึ่งพากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
4. ผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถและมีภาวการณ์เป็นผู้นํา
จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจกฎหมาย
2. ขาดการประชาสัมพันธ์
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการพัฒนา
โอกาส
- รัฐบาลได้กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ ก็คงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจากัด
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
2. ขาดการประชาสัมพันธ์
3. ขาดการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20
ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนล่าง 2

ยุทธศาสตร์
จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ใน
เขตจังหวัดศรี สะ
เกษ

. ยุทธศาสตร์
ด้านความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

การสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และธรรมมาภืบาลใน
ภาครัฐ

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพคน

การเสริ มสร้างความ
เป็ นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม

ด้านวิยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจยั
และนวัตกรรม

พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการภาครัฐ
ด้านความมัน่ คง

การเติบโตที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

การสร้างความเข็ม
แข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างภูมติคุ้ม
กันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม
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การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ

การต่างประเทศเพื่อน
บ้านและถูมิภาค

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการ
ธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กัน
ทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการภาครัฐและ
ธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ การ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้
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ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา
อบต.
เมือง
น้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์
๑.. เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคม สาธารณุปโภค สา
ธารณุปโภคให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมมีเพียงพอกับ
ความร้องการของประชาชน
2. พัฒนาระบบประปา
แหน่งน้า และภาชนะกักเก็บ
น้าให้มีประสิทธิภาพ
3. การวางระบบผังเมือง
และการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

๑. เศรษฐกิจในครัวเรือน
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริ
จัดการองค์กร

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.ประชาชนได้รับการ
สึกษาทั่งถึงและมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและร่วม
อนุรักษ์ไว้

1.ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนได้รับการบารุงดูแล
รักษาอยู่คู่ชุมชน

เป้าประสงค์
1.ประชาชนรับรู้ เข้าใจใน
ข่าวสารและมีสว่ นร่วม
ก่อให้เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคมของ
อบต.โดยการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภืบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
สังคมและการ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

1.ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีปลอดภัยและ
พึ่งตนเองได้

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑.พัฒนาการก่อสร้าง/
บูรณะ/ปรับปรุงระบบ
ระบายน้า สนะพาน
2. พัฒนาระบบแหล่ง
น้าประปา
3.พัฒนาการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
4.เพื่อการเกษตรและ
บารุงรักษาไฟฟ้า

1.พัฒนาจัดหา/ปรับปรุง
สถานที่จาหน่ายสินค้า
2. พัฒนาการส่งเสริมสักห
ภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
3.พัฒนาด้านส่งเสริมและ

1.พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต
2.พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชุมชน
3.พัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในด้าน
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสียในชุมชน
4.พัฒนาส่งเสริม

1.พัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา
2.พัฒนาด้านภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น

1.พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

1.พัฒนาด้านองค์กรสู่
ความเป้นเลิศ
2.พัฒนาขีดความสามารุถ
การทางานบุคลากรให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร/สารสนเทศ
4.พัฒนาส่งเสริม
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แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

1.เคหะและชุมชน
2ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
3.อุตสาหกรรมและ
การโยอุตสาหกรรรม
และการโยธา

1 แผนงาน
การเกษตร
2. แผนงานการ
พาณิชย์

1.แผนงาน
สาธารณสุข
2..สังคม
สงเคราะห์
4.แผนงานรักษา
ความสงบ
5.สร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน

1.ก่อสร้างถนนคสล.
2.ก่อสร้างถนนลงหิ น
คลุก
3.ก่อสร้างถนนลง
ลูกรัง
4.ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
5.ปรับปรุ งถนนลงหิ น
คลุก
6. ปรับปรุ งซ่อมแซม

1จัดหาตลาดหรือสถานที่
จําหน่าย
2.ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
3.ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ
4.จัดหาวัสดุอปุ กรณ์
การเกษตร
5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ

1.เบี้ยยังชีพสําหรับ
ผู้สูงอายุ/พิการ/ปุวยเอดส์
2.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน้า
3.จัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ปูองกันโรค
4.ให้บริการช่วงเทศกาล
5.โครงการฝึกทบทวน
อปพร.
6.จัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ปูองกันภัย
7.รณรงค์/ส่งเสริม

1.การศึกษา
2.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1.ส่งเสริม/ฝึกอบรมทํา
หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน
2.จัดหาวัสดุอปุ กรณ์สื่อ
3.ส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
4. โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา
6.ส่งเสนริมสนับสนุนส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน
ฯลฯ

1. แผนงาน
การเกษตร

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกหญ้าแฝก
2.อบรมเยาวชนรักน้าํ รัก
ปุารักแผ่นดิน
3.ปรับปรุงฝฟืนฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.โครงการปลูกปุา
ทดแทนพื้นที่สาธารณะ
5.โครงการทําแนวแขต
ปูองกันที่สาธารณะ
ประโยชน์

.1.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
2. .แผนงานงบ
กลาง
3.สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

1.โครงการเพิ่มทักษะ
พัฒนาบุคลากร
2.จัดหา/ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์การทํางาน
3.พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน
4.ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน
5.จัดทําข้อมูลหน่วยงาน
องค์กรเพื่อง่ายต่อการ
สืบค้นข้อมูล
6. พัฒนาด้านการจัดทํา
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic map)
๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Strategy Map
“พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมให้นา่ อยู่ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๑.. เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคม สาธารณุปโภค สา
ธารณุปโภคให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมมีเพียงพอกับ
ความร้องการของประชาชน
2. พัฒนาระบบประปา
แหน่งน้า และภาชนะกัก
เก็บน้าให้มีประสิทธิภาพ
3. การวางระบบผังเมือง
และการควบคุมอาคาร

๒.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
๑. เศรษฐกิจใน
ครัวเรือนเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้

๓.การพัฒนาด้าน
สังคมและการ
สาธารณสุข
1.ประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภัยและพึ่งตนเอง
ได้

๔.การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
1.ประชาชนได้รับการ
สึกษาทั่งถึงและมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและร่วม
อนุรักษ์ไว้

๕.การพัฒนา
ด้านทรัพย์กร
ธรรมชาติและ
สิ1ทรั
่งแวดล้
อม
พยากรธรรมชาติ
ในชุมชนได้รับการ
บารุงดูแลรักษาอยู่คู่
ชุมชน

๖.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร
1.ประชาชนรับรู้ เข้าใจใน
ข่าวสารและมีสว่ นร่วม
ก่อให้เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคมของ
อบต.โดยการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภื
บาล

-- 80 --

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

-ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุงถนนปีละ 10
โครงการ
- ขยายระบบประปาให้
ผู้ขอใช้น้ําเพิ่มปีละ 10
ราย
-ขุดลอกหนองบน้ํา
สาธารณะปีละ 1 แห่ง
-ร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟูา
ครัวเรือนและไฟฟูา
การเกษตร

- -มีสถานที่จาํ นวน
สินค้ากลาง 1 แห่ง
และปรับปรุง
ซ่อมแซมปีละครั้ง
-สุ่มตรวจครัดกรอง
สินค้าการเกษตรปี
ละ 1 ครั้ง
- ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

-ร้อยละ 100ของผู้ติดเชื้อได้รับเบี้ย
-ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการได้รับเบี้ยยังชีพร้อย
ละ 100 ตามเกณฑ์
-ร้อยละ 100 ของผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
-ให้บริการประชาชนในเทศกาลปีละ
2 ครั้ง
- ร้อยละ 60 มีถังขยะของครัวเรือน
-ร้อยละ 70 พอใจในการมีสถานที่
ทิ้งขยะ
-ร้อยละ 20 ในหมู่บา้ นมีรองระบาย
น้ํา คสล.
-ร้อยละ 100 อสม.ได้รับอุดหนุนปี
ละ 1 ครั้ง

-ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้
-ร้อยะ 70 ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน
-วัสดุอุปกรณ์กีฬามีครับร้อย
ละ 100
-ร้อยละ 70 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
- ประเพณีวัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักปีละ 1 อย่าง

-ปุาชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
90
-เยาวชนเข้าร่วมการรัก
ปุาร้อยละ 70
-ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์ร้อยละ
60
-ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการปรับปรุงร้อย
ละ 60
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตตําบลร้อย 80

-พนักงานเจ้าหน้าที่/
ผู้บริหาร/สมาชิกได้รับ
ประสบการการทํางาน
ร้อยละ 80
- จัดบริการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ร้อยละ 60
- เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชนร้อย
ละ 80
- ร้อยละ 70 อาคาร
ได้รับการปรับปรุง
- ร้อยละ 80 มีวัสดุอป
กรณ์ใช้แบบ ยท.๐๒

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑.พัฒนาการ
ก่อสร้าง/บูรณะ/
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้า สนะพาน
2. พัฒนาระบบแหล่ง
น้าประปา
3.พัฒนาการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้า4.เพื่อ
การเกษตรและ
บารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะตามจุด
ต่างๆ

1.พัฒนาจัดหา/ปรับปรุง
สถานที่จาหน่ายสินค้า
2. พัฒนาการส่งเสริมสักห
ภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
3.พัฒนาด้านส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
4.พัฒนาการสนับสนุน
กองทุนกลุ่มอาชีพ

1.พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต
2.พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชุมชน
3.พัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในด้าน
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสียในชุมชน
4.พัฒนาส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อให้
พึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

1.พัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา
2.พัฒนาด้านภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น

1.พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

1.พัฒนาด้านองค์กรสู่
ความเป้นเลิศ
2.พัฒนาขีดความสามารุถ
การทางานบุคลากรให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร/สารสนเทศ
4.พัฒนาส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสงคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะ
และชุมชน
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แผนงาน
แผนสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แบบ ยท.๐3

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประ
สงค์

ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

๑.การ
พัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

๑.. เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
สาธารณุปโภค
สาธารณุปโภค
ให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมมี
เพียงพอกับ
ความร้องการ
ของประชาชน

1.จํานวน
ถนน ท่อ
ระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
ที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
ขั้น

10

20

30

2. พัฒนา
ระบบประปา
แหล่งน้ํา และ

2.ประชาชน
ทุกครัวเรือน
มีระบบ

10

20

30

ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

2561

ค่าเป้าหมาย
2562
2563

ความก้าว
2564 หน้าของ
ค่า
เป้าหมาย
40 ดําเนินการ
ปีละ 10
โครงการ

40

กลยุทธ์

พัฒนาการ
ก่อสร้าง/
บูรณะ/
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา สนะ
พาน

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุ
หลัก
น

โครงการก่อสร้าง กองช่าง
ถนน คสล.จํานวน
๙๐๐ เมตร
-โครงการปรบ
ปรุงถนนลงหิน
คลุกจํานวน
๒,๐๐๐ เมตร
-โครงการก่อสร้าง
ถนนดินจํานวน
850 เมตร
ขยายเขต 2. พัฒนาระบบ -ขยายเขตระบบ กองฃ่าง
ระบบ
แหล่งน้ําประปา ประปาให้ผู้ขอใช้
ประปาให้ผู้
นําเพิ่มปีละ 10

สานัก
ปลัด/
คลัง/
กอง
การศึกษ
าฯลฯ

สานัก
ปลัด/
คลัง/
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น้ําให้มี
ประสิทธิภาพ
3. การวาง
ระบบผังเมือง
และการ
ควบคุมอาคาร

สาธารณูปโภ
คและ
สาธารณูปกา
รทั่วถึง
3. ประชาชน
มีระบบ
น้ําประปา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภคที่มีมา
ตฐานและ
คุณภาพ

ขอใช้นํา
เพิ่มปีละ
10 ราย
100

100

100

100

ขุดลอก
หนองน้ํา
สาธารณะ
ปีละ ๑
แห่ง
ร้อย 100
ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้

3.พัฒนาการ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะและ
ไฟฟูา4.เพื่อ
การเกษตรและ
บํารุงรักษา
ไฟฟูาสาธารณะ
ตามจุดต่างๆ

ราย ละขุดลอก
หนองน้ํา
สาธารณะปีละ ๑
แห่ง
โครงการชุดลอก
หนองน้ํา
สาธารณะจํานวน
๒ แห่ง

กอง
การศึกษ
าฯลฯ
กองฃ่าง

สานัก
ปลัด/
คลัง/
กอง
การศึกษ
าฯลฯ

-๔๑ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
สงค์
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด
การวางระบบผัง
เมืองและการ
ควบคุมอาคาร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดําเนินการ
-จํานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใฃ้ทั่วถึง
-จํานวน
ประชาชนที่มี
ไฟฟูาการเกษตร
ใช้อย่างทั่วถึง

2561
100

แบบ ยท.๐3

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
100

100

2564
100

ความก้าวหน้
าของค่า
เป้าหมาย
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ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ร้อยละ ๑๐๐
ของครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้

พัฒนากา
รขยาย
เขตไฟฟูา
สาธารณะ
เพื่อ
การเกษต
รและ
บํารุงรักษ
าไฟฟูา
สาธารณะ
ตามจุด
ต่าง ๆ

ไฟฟูา
สาธารณะ
-ขยายเขต
ไฟฟูา
การเกษตร
-ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ไฟฟูา
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน
ชุมชน

กองฃ่าง

สานัก
ปลัด/คลัง/
กอง
การศึกษา
ฯลฯ

-๘๔แบบ ยท.๐3
ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
สงค์
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่
3
ยุทธศาสตร์
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขัน

2.การ
พัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ

๑.
เศรษฐกิจใน
ครัวเรือน
เข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเอง
ได้

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

๑.ประชาชนใน
พื้นที่มีการ
พัฒนาอาชีพ
และรายได้ที่
มั่นคงขึ้น

1

1

1

1

2. ประชาชน
ในพื้นที่มี
ศักยภาพที่
เข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้

1

1

1

1

1

1

1

1

ความก้าวห กลยุทธ์
น้าของค่า
เป้าหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
รับผิดชอ สนับสนุน
บหลัก

มีสถานที่จํา
หน่วยสินค่า
กลางประจํา
ตําบลจํานวน
๑ แห่ง และ
ได้รับการ
ปรับปรุงปีละ
ครั้ง
ชุ่มตรวจ8รัด
กรองสินค้า
ทางการ
เกษตรใน
พื้นที่ปี
ละ ๑ ครั้ง

1.พัฒนาจัดหา/
ปรับปรุงสถานที่
จําหน่ายสินค้า

จัดโครงการ
ตลาดชุมชน
ประจําตําบล

สานักปลัด

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

2. พัฒนาการส่งเสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร

โครงการ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ทางการ
เกษตรปลอด
สารพิษ

สานักปลัด

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

ปีละ ๑ ครั้ง

3.พัฒนาด้านส่งเสริม
และเพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ
4.พัฒนาการสนับสนุน
กองทุนกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริม
สานักปลัด
สนับสนุน
กลุ่มอาชีพ
และฝึกอบรม

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

แบบ ยท.๐3

-๘๕ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประ
สงค์

ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่
2
การเสริมสร้าง
ภูมติคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ การ
เสริ มสร้าง
ภูมิคุม้ กันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

3.
การพัฒนา
ด้านสังคม
และการ
สาธารณสุข

1.ประชาชน
ในท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีปลอดภัย
และ
พึ่งตนเองได้

- ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีชึ้น
- ร้อยละของ
เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

100

100

100

100

100

100

100

- ร้อยละของ
ประชาชนทีมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10

20

30

ร้อยละ ของ
ร่องระบายน้ําค
สล.ที่เพิ่มขึ้น

2561

15

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2562 2563 2564 ของค่าเป้าหมาย

30

45

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

ร้อยละ ๑๐๐ของ 1.พัฒนาด้าน
ผู้ติดเชื้อได้รับเบี้ย คุณภาพชีวิต
ยังชีพ

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผู้
ติดเชื้อ

สํานักงาน
ปลัด

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

100

-ได้รับสงเคราะห์
ตามหลักเกณฑ์
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

2.พัฒนาด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชุมชน

สํานักงาน
ปลัด

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

40

-ครัวเรือนในชุมชน
มีถังขยะเพิ่มขึ้นปี
ละ 10ถัง
ร้อยละ ๗๐ พอใจ
ในการมีที่ทิ้งขยะ

สํานักงาน
ปลัด

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

-จัดทํา
โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ละบายน้ํา
คสล.ปีละ
๑๕ เมตร

กองช่าง

55

ร่องระบายน้ํา
คสล.เพิ่มขั้นปีละ
15 เมตร

3.พัฒนาการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ด้านขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ํา
เสียในชุมชน
4.พัฒนาส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อให้
พึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
ตามเกณฑ์
การเบิกจ่าย
-จัดหาถังขยะ
สําหรับ
ครัวเรือนปี
เพิ่มขึ้นปีละ
๑๐ ถัง

สํานักปลัด/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

-๘๖ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ เป้าประ
อปท.
สงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ร้อยละของ
ความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ

2561
2

แบบ ยท.๐3

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
2

2

2564
2

ความก้าวห กลยุทธ์
น้าของค่า
เป้าหมาย

ผลผลิต/ หน่วยงาน
โครงการ รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

จัดทา
โครงการปี
ละ 2 ครั้ง

โครงการ สานักปลัด
ให้บริการ
ประชาช
นในช่วง
เทศกาล

กองช่าง/
กองคลัง
กอง
การศึกษา

การพัฒนา
ด้านความ
มั่นคง
ปลอดภัยใน
ชุมชน

-๘๗ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
ที่ 2
2
การ
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภู การเสริ มสร้าง
มติคุ้มกัน
ภูมิคุม้ กันทาง
ทางสังคม
สังคม และ
และ
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวติ ที่
ดี ขึ้น

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประ
สงค์

4.
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

1.ประชาชน
ได้รับการส
ศึกษาทั่งถึง
และมี
คุณธรรม
จริยธรรม
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธร
รมและร่วม
อนุรักษ์ไว้

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
การศึกษาและได้รับ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
-ร้อยละ ของลาน
ลานกีฬาในหมู่บ้าน
- ร้อยละครัวเรือน
ที่มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
เห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมและ
ร่วมกันอนุรักษ์
- ร้อยละของ
ประชาชนทีรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่
- ร้อยละของ
ประชาชนทีรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่

แบบ ยท.๐3

ค่าเป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

70

70

70

70

1

1

1

1

70

70

70

70

1

1

1

1

ความก้าว
หน้าของ
ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ประชาชน
ได้รบั
การศึกษา
ต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70
ลานกีฬา
เพิ่มขึ้นปีละ
1 โครงการ

1.พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การกีฬา

จัดกิจกรรม
การศึกษาให้
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงโครงการ
ส่งเสริมการเข้าค่าย
คณิตศาสตร์
-โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาในพื้นที่
ตําบลเมืองน้อยปี
ละ 1 โครงการ
-โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
-จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม/อบรม
ธรรมะ ปีละ 1
โครงการ
จัดกิจกรรม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา/ออก
พรรษา,จัด
ประเพณีวันสง
กานตฺ/จัดประเพณี
บุญผเวด

กองช่าง

สํานักปลัด/
กองคลัง
กอง
การศึกษา
สํานักปลัด/
กองคลัง
กองช่าง

ร้อยละ ๗๐
ของนักเรียน
2.พัฒนาด้าน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ภูมิปญ
ั ญา
วัฒนธรรม
อย่างน้อย
และประเพณี
ประเพณี
วัฒนธรรม ทองถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ปีละ
๑ อย่าง

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สํานักปลัด/
กองคลัง
กองช่าง

แบบ ยท.๐3

-๘๘ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด

เป้าประ
สงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่
3
การเสริมสร้าง
ความสมดุล
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1
ทรัพยากรธร
รมชาติใน
ชุมชนได้รับ
การบํารุง
ดูแลรักษาอยู่
คู่ชุมชน

ร้อยละ ๙๐
ต้นไม้ในปุา
ชุมชน
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การเสริ มสร้าง
ภูมิคุม้ กันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่
ดี ขึ้น

5.
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-ร้อยละ
๗๐ ของ
เยาวชนเข้า
ร่วม
กิจกรรม
-ร้อยละ
100 ได้
ดําเนินการ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับการ
ปรับปรุง
ร้อยละ ๘๐
สวน
ได้รับาร
บํารุงรักษ

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

ความก้าวห กลยุทธ์
น้าของค่า
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

โครงการปลูกต้นไม้ที่ สํานักปลัด
ภายในเขตตําบล
เมืองน้อย หมู่ที่ ๑ ๑๐ 1 ครั้ง/ปี

กองคลัง
กอง
การศึกษา

1.พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยังยืน

หน่วยงาน หน่วย
รับผิดชอ สนับสนุน
บหลัก

90

90

90

90

ป่าเพิ่มขึน้
ร้อย90ต่อปี

70

70

70

70

เยาวชนที่
เข่าร่วมร้อย
70

โครงการอบรม
เยาวชนรักปุารักษา
สิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

กองคลัง
กอง
การศึกษา

100

100

100

100

ร้อยละ 100
ต่อปี

กองคลัง
กอง
การศึกษา

60

60

60

60

80

80

80

80

ร้อยละ 60
ต่อปีที่
ปรับปรุง
ร้อยละ ๘๐/
ปี

โครงการปรับปรุง
สํานักปลัด
แก้ไขการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติปี
ละ 1 โครงการ
-โครงการปรับปรุงภูมิ สํานักปลัด
ทัศน์ภายในเขตตําบล
เมืองน้อย ม. ๑ –
๑๐

กองคลัง
กอง
การศึกษา

แบบ ยท.๐3

-๘๙ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6.
2
2
การพัฒนา
การเสริมสร้าง ยุทธศาสตร์
ด้านการบริ
ภูมติคุ้มกัน
การเสริ มสร้าง จัดการ
ทางสังคมและ ภูมิคุม้ กันทาง
องค์กร
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่
ดี ขึ้น

เป้าประ
สงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

1.ประชาชน
รับรู้ เข้าใจใน
ข่าวสารและมี
ส่วนร่วม
ก่อให้เกิด
กระบวนการ
ขับเคลื่อนทาง
สังคมของ
อบต.โดยการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรม
มาภืบาล

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ความก้าว กลยุทธ์
หน้าของ
ค่า
เป้าหมาย
ร้อย ละ 80 1.พัฒนาด้าน
/ผู้เข้าร่วม องค์กรสู่ความ
โครงการ
เปูนเลิศ
ร้อยละ 50/ 2.พัฒนาขีด
ความสามารุถ
ปี
การทํางาน
บุคลากรให้
เกิด
ร้อยละ 70/
กระบวนการ
ผู้เข้าร่วม
เรียนรู้และ
พัฒนาอย่าง
ร้อยละ 70/ ต่อเนื่อง
ผู้เข้าร่วม 3.พัฒนา
ระบบข้อมูล
ข่าวสาร/
ร้อยละ 70/
ผู้เข้าร่วม สารสนเทศ
4.พัฒนา
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
รับผิดชอ สนับสนุน
บหลัก

โครงการสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินค่าสํารองจ่าย
-โครงการรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-โครงการเงินสมทบอง
ทุนประกันสังคมของ
ลูกจ้าง
-โครงการสํารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
ของ อบต.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
พนักงานตําบลเข้าร่วม
การฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่าง ๆ
โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน
และศึกษาดูงานนอก
สถานที่

สํานักปลัด กองคลัง
กอง
การศึกษา

กองคลัง
สํานักปลัด กอง
การศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กอง
การศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กอง
การศึกษา

-๙๐แบบ ยท.๐3
ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
สงค์
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ร้อยละของ
ข้อมูลการ
บริหารงาน
อบต.ที่
ประชาชน
พอใจ

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

ความก้าว กลยุทธ์
หน้าของ
ค่า
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
รับผิดชอ สนับสนุน
บหลัก

โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของอบต.

สํานักปลัด

กองคลัง
กอง
การศึกษา

โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบได้

สํานักปลัด

กองคลัง
กอง
การศึกษา

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

ร้อยละ 50
ประชาชน
พอใจ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ร้อยละ 80
ที่ประชาชน
พอใจรับรู้
ข่าวสาร

ทางการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร/
สารสนเทศ

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1.

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
2.ด้านการเศรษฐกิจ

1.เคหะและชุมชน
2ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
3.อุตสาหกรรมและการ
โยธา

กองช่าง อบต.เมือง สํานักงาน
น้อย
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
การศึกษา

2.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

1.ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานการเกษตร
2. แผนงานการพาณิชย์

สํานักงานปลัด
อบต.เมืองน้อย

กองช่าง/กอง
การศึกษา/
กลองคลัง

3.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และการ
สาธารณสุข

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
2.ด้านบริหารงานทั่วไป
3.กลาง

สํานักงานปลัด
อบต.เมืองน้อย

กองช่าง/กอง
การศึกษา/
กลองคลัง

4.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒธรรม

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
2.ด้านบริหารงานทั่วไป

1.แผนงานสาธารณสุข
2..สังคมสงเคราะห์
3.แผนงานรักษาความสงบ
4.สร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน
1.การศึกษา
2.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5.

ยุทธศาสตร์การ
1.ด้านการเศรษฐกิจ
พัฒนาด้าน
2. ด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั่วไป
และสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการเกษตร

สํานักงานปลัด
อบต.เมืองน้อย

กองช่าง/กอง
การศึกษา/
กลองคลัง

6.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
2. .แผนงานงบกลาง
3.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ทุกส่วน/กองใน
อบต.เมืองน้อย

หน่วยงาน
ภาครัฐ

รวม

6 ยุทธศาสตร์

ด้าน

1.บริหารงานทั่วไป
2.ด้านการบริการชุมชน
และสังคม
3. งบกลาง

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองการศึกษาอบต. สํานักงาน
เมืองน้อย
ปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕61
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
๑.3 อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๓.๑ .แผนงานสาธารณสุข
3.2..แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.3.แผนงานรักษาความสงบ
3.4.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

รวม

แบบ ผ.07

ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมา จานวน งบประมา จานวน งบประม
โครงการ
(บาท)
โครงการ ณ(บาท) โครงการ
ณ
โครงการ าณ
(บาท)
(บาท)

-๙๓ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕61
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๓.๑ .แผนงานสาธารณสุข
2..แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.แผนงานรักษาความสงบ
5.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
รวม
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
รวม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
๖.๑ . แผนงานบริหารงานทั่วไป
2..2 .แผนงานงบกลาง
6.3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕62
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.07
ปี ๒๕63
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน งบประมา
โครงการ ณ(บาท)

-๙๔แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3 ๒๕๖4
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
บ้านเมืองน้อยหมู่ 1
1. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ 1เส้นโรงน้ํา
ข้างวัดเก่า

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ถนนได้มาตรฐาน

-เส้นโรงน้ําข้างวัดเก่าถึง
หมู่ 7 ถนนกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร

200,000

-

-

-

2. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการเกษตรหมู่ 1
ไฟฟูาการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาการเกษตร
เส้นห้วยหนาด
(รายละเอียดตามแบบ)

100,000

-

-

-

3. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการเกษตรหมู่ 1
ไฟฟูาการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาการเกษตร
ไปหนองบัว(รายละเอียด
ตามแบบ)

200,000

-

-

-

หน่วยง
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ านที่
รับผิดช
ได้รับ
อบ

ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จาก
คุณภาพ
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 40
ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จากโครงการนี้
คุณภาพ
ประชาชน ร้อยละ 40
ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จากโครงการนี้

-๙๕คุณภาพ
แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ
100 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

เพื่อให้ประชาชน เส้นหนองบัว ถนนกว้าง 4 เมตร
สัญจรสะดวก และ หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
ถนนได้มาตรฐาน แบบแปลนประมาณการ อบต.
กําหนด)
6. โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การสัญจรไป เส้นห้วยหนาดขนาดถนนกว้าง 5
ขึ้นดินเสริมลูกรังพร้อม มาสะดวก
เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน
บดอัด
ประมาณการ อบต.กําหนด)

-

100,000

-

-

-

100,000

7. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ 1

-

200,000

ประชาชน ร้อยละ
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 1
4. โครงการวางท่อระบาย เพื่อบรรเทาความ วางท่อระบายน้ําคสล.(รายละเอียด
น้ําหมู่ 1
เดือนร้อนของ
ตามแบบแปลนประมาณการของ
ประชาชนในเรื่อง อบต.เมืองน้อยกําหนด)
น้ําท่วมขังในชุมชน
5. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชน เส้นห้วยหนาดขนาดถนนกว้าง 5
สัญจรสะดวก และ เมตร หนา 0.15 เมตร(รายละเอียด
ถนนได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนประมาณการ อบต.

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๙๖กําหนด) (รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการ อบต.กําหนด)

จากโครงการนี้

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

คุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

บ้านเมืองน้อยหมู่ 1
8. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมู่บ้านหมู่ 1
ไฟฟูาใช้ทั่วถึง

ขยายสายเส้นทางถนนคสล.
หลังบ้าน จ่าเอกเทพดํารง
ทองคํา (ตามแบบแปบน
กําหนด)

7. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ 1

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
ประชาชนสัญจร
สะดวก

8. โครงการก่อสร้างถนน
ดินหมู่ 1

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก

เส้นจากจากโรงน้ําเข็งไปโรง
ผึ่งหอม ถนนกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)
ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่เชื่อม
ระหว่างเส้นห้วยหนาดไป
หนองบัว ถนนกว้าง 5 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน

100,000

-

-

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก

-๙๗ประมาณการอบต.กําหนด)

โครงการนี้

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

200,000

-

-

-

2. โครงการก่อสร้างร่อง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล.ผ่าซีก 100,000
ระบายน้ํา คสล.ผาซีกหมู่ ท่วมขังบนท้องถนน รูปตัวยู พร้อมฝาปิดภายในหมู่ 2
2
ภายในหมู่บ้าน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด)
3. โครงการขุดเจาะระบบ เพื่อให้ระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ พร้อม 100,000
น้ําบาดาลและวางท่อส่ง หมู่บ้านมีน้ําเพื่อพอ วางท่อส่งระบบน้ําประปาหมู่บ้าน
น้ําประปาหมู่ 2
และสะอาด
ภายในหมู่ 2 (รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนด)

-

-

-

-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 2
1. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนใน ตามแบบแปลนประมาณการของ
เพื่อการเกษตรบ้านโนน พื้นที่มีไฟฟูาทํา
การไฟฟูาส่วนภูมภิ าคอําเภอ
สวนหมู่ 2
การเกษตร
กันทรารมย์

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๙๘4. โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนพร้อมติดตั้ง
เครื่องครองน้ําบ้านโนน
สวนหมู่ 2

ก่อสร้างโรงเรือนตามแบบแปลน 100,000
ประชาชน ร้อยละ
อบต.กําหนดและจัดซื้อเครื่อง
80 ของหมู่บ้านได้
กรองน้ําตามราคามาตรฐานฯ
ใช้ประโยชน์จาก
พร้อมติดตั้งภายในบ้านโนนส่วน
โครงการนี้
หมู่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําในการอุปโภค
บริโภคทีส่ ะอาด
เพียงพอ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

-

100,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

100,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

100,000

-

-

ประชาชน ร้อย

ประชาชนได้รับ

กองช่าง

บ้านเมืองน้อยหมู่ 2
5. โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกหมู่ 2

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก

6. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ 2

เพื่อให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

7. โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้ถนนได้

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
ปั้มน้ํามันไปหนองแซงและวง
แหวนหนองอีเงิงและหนอง
หมี (รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.เมืองน้อย
กําหนด)
ก่อสร้างถนน คสล.สายปูสาย
ปั้มน้ํามันไปหนองแซงและวง
แหวนหนองอีเงิงและหนอง
หมี (รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.เมืองน้อย
กําหนด)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน

-๙๙คสล.หมู่ 2

มาตรฐานสัญจร
สะดวก

นายคําผ่อน สุรวิทย์ไปศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.เมืองน้อยกําหนด)

ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อยหมู่ 2
8. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ 2

บ้านหนองเทาหมู่ 3
1. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านหนองเทา หมู่
3
2. โครงการก่อสร้างถนน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

เพื่อให้ถนนได้
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
มาตรฐานและสัญจร โนนสวนหมู่ 2ไปบ้านหนองมุข
สะดวก
หมู่ 5 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ1,800 เมตร หนา
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)

-

-

-

เพื่อให้ถนนได้
จากบ้านนายทองอินทร์ ไป
มาตรฐานประชาชน บ้านนายสมคิด ถนนกว้าง 5
สัญจรสะดวก
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
(ตามแบบแปลน อบต.กําหนด)
เพื่อให้ถนนได้
จากบ้านนายโยธี แสนสมบัตไิ ป

200,000

-

-

-

200,000

-

-

-

วัตถุประสงค์

การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

200,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อย

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ

กองช่าง

-๑๐๐คสล.บ้านหนองเทา หมู่
3

มาตรฐานประชาชน บ้านนายไพรัตน์ พวงจําปา
สัญจรสะดวก
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อม
ไหล่ทาง

ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บ้านหนองเทาหมู่ 3
3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
จากบ้านนายทองแดง อัมภรัตน์
คสล.บ้านหนองเทา
มาตรฐานประชาชน ไปบ้าน นางสาวบุญหญิง บุญ
หมู่ 3
สัญจรสะดวก
ถนอม ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
185 เมตรหนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทาง(ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)
4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
จากทางหลวงชนบทไปเส้นทาง
คสล.บ้านหนองเทา
มาตรฐานประชาชน หัวบ้าน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
หมู่ 3
สัญจรสะดวก
180 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทาง(ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)
5. โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
จากบ้านนายสมัย ทองมากไป
คสล.บ้านหนองเทา
มาตรฐานประชาชน บ้านนายพันศักดิ์ นัยเนตร ถนน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

300,000

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

300,000

-

-

-

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-

150,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ

ประชาชนได้รับ
การบริการ

กองช่าง

-๑๐๑หมู่ 3

สัญจรสะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 58 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
(ตามแบบแปลน อบต.กําหนด)

หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

สาธารณะที่มี
คุณภาพ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

บ้านหนองเทาหมู่ 3
6. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา บ้านหนอง
เทาหมู่ 3
7. โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดบดอัดบ้านหนอง
เทาหมู่ 3
8. โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดบดอัดบ้านหนอง
เทาหมู่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําให้ไหล
สะดวกไม่เกิดน้ําท่วม
ขัง
เพื่อให้การสัญจร
สะดวก
เพื่อให้การสัญจร
สะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างภายในหมู่บ้านหนอง
เทาหมู่ 3 กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 1,000
เมตร (ตามแบบแปลนอบต.
กําหนด)
เส้นทางบ้านเก่าไปสวนปุา
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.10
เมตร(ตามแบบแปลนกําหนด)
จากทางหลวงชนบทหนองจ้อ
ก้อไปสวนปุา ถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 3,,000 เมตร หนา
0.10 เมตร (ตามแบบแปลน
กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

200,000

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

200,000

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

200,000

กองช่าง

-๑๐๒9. โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การสัญจร
ดินลงหินคลุกพร้อม สะดวก
เกรดบดอัดบ้านหนอง
เทาหมู่ 3

เส้นทางห้วยขี้ ถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
0.10 เมตร(ตามแบบกําหนด)

200,000

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

-

-

100,000

-

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

9. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่
3

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก

เส้นปุาช้าไปหนองขุ่น ถนนกว้าง
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา
0.10 เมตร(ตามแบบแปลน
กําหนด)
จากทางหลวงชนบทไปหยอง
คาด (ก่อสร้างตามแบบแปลน
ประมาณการ อบต.กําหนด

-

-

100,000

-

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

1 โครงการติดตั้งไฟฟูา
0. บ้านหนองเทาหมู 3

เพื่อให้ประชาชน ขยายการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
ในพื้นที่มีไฟฟูา ตามแยกในหมูบ่ า้ นหมู่ 3(
ใช้ทั่วถึง
รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)
เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่มีไฟฟูา สายบ้านเก่าตามประมาณการที่

-

-

100,000

-

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

200,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

ที่

โครงการ

บ้านหนองเทาหมู่ 3
8. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่
3

1 โครงการขยายเขต
1. ไฟฟูาเพื่อการเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ ที่
ได้รบั
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๑๐๓บ้านหนองเทาหมู่ 3
1 โครงการขยายเขต
2 ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
บ้านหนองเทาหมู่ 3

การเกษตรใช้
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟูา
การเกษตรใช้
ทั่วถึง

การไฟฟูาส่วนภูมภิ าค อําเภอ
กันทรารมย์กําหนด)
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร
สายหนองจ้อก้อตามประมาณ
การที่การไฟฟูาส่วนภูมภิ าค
อําเภอกันทรารมย์กําหนด)

โครงการนี้
200,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรสาย
ห้วยขี่ตามประมาณการที่การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค อําเภอกันทรา
รมย์กําหนด)

200,000

-

-

-

14 โครงการขุดบ่อขยะบ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
หนองเทาหมู่ 3
หมูบ่ ้านมีที่ทิ้งขยะ
เป็นหลักแหล่ง

-

100,000

-

-

15. โครงการจัดซื้อถังขยะ
บ้านหนองเทาหมู่ 3

-

100,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านหนองเทาหมู่ 3
13 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนใน
เพื่อการเกษตรบ้าน
พื้นที่มีไฟฟูา
หนองเทาหมู่ 3
การเกษตรใช้ทั่วถึง

จัดสถานที่ทิ้งขยะในชุมชนขุด
กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร
ลึก 3 เมตร(ตามแบบแปลน
กําหนด)
เพื่อให้ชุมชนมีถังขยะ จัดซือถังขยะสําหรับหมู่บ้าน
ใช้
หนองเทา หมู่ 3 จํานวน 114
หลังคาเรือน จัดซื้อตามราคา

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

หน่ วยงา
นที่
รับผิดชอ
บ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๑๐๔มาตรฐาน/ท้องตลาดแจกจ่ายให้
โครงการนี้
หลังคาเรือนละ 1 ใบ
16 โครงการปรับปรุง/
เพื่อปรับปรุง/
ทุกเส้นทางในหมู่บ้านปรับปรุง/
100,00
ประชาชน ร้อยละ 80
ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ซ่อมแซมท่อระบายให้ ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบายน้ํา
0
ของหมู่บ้านได้ใช้
บ้านหนองเทาหมู่ 3
ใช้ในการระบายน้ําได้ ตามแบบแปลนกําหนด
ประโยชน์จาก
สะดวก
โครงการนี้
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา

๒๕๖1
(บาท)

บ้านหนองเทาหมู่ 3
17. โครงการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างโรงเรือนตามแบบ
100,000
พร้อมติดตั้งเครื่องครอง มีนํา้ อุปโภค
แปลน อบต.กําหนดและจัดซื้อ
น้ําบ้านหนองเทาหมู่3
บริโภคทีส่ ะอาด เครือ่ งกรองน้ําตามราคา
มาตรฐานฯพร้อมติดตั้งภายใน
บ้านหนองเทาหมู่ 3
18. โครงการขุดคลองรอบปุา เพื่อให้มีคลอง
ขุดคลองรอบปุาชุมชนบ้าน
ชุมชนบ้านหนองเทาหมู่ เป็นแนวเขต
หนองเทาหมู่ 3 ตามแบบแปลน
3
ปูองกันการบุกรุก ประมาณการกําหนด
ปุา
บ้านหนองน้าเต้าหมู่ 4
1. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชน เส้นทางไปบ้านนาคําใหญ่ตาํ บล 300,000
เพื่อการเกษตรบ้านหนอง ในพื้นที่มีไฟฟูา นาคําใหญ่ระยะ 1,500 เมตร
(ตามประมาณการที่การไฟฟูาส่วน
น้ําเต้าหมู่ 4
การเกษตรใช้

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

คุณภาพ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

200,000 ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับ
ของหมู่บ้านได้ใช้
การบริการ
ประโยชน์จาก
สาธารณะที่มี

กองช่าง

-

-๑๐๕2.

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําบ้านหนอง
น้ําเต้าหมู่ 4

ทั่วถึง

ภูมิภาค อําเภอกันทรารมย์
กําหนด)

เพื่อใฃ้เป็นร่อง
ระบายน้ําใน
หมู่บ้าน

ก่อสร้างภายในหมู่ 4 ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

300,000

-

-

โครงการนี้

คุณภาพ

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

200,000

-

-

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

บ้านหนองน้าเต้าหมู่ 4
3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4
4. โครงการปรับปรุงถนนลง
หินลูกรังบ้านหนองน้ําเต้า
หมู่ 4

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก
เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก
ยิ่งขั้น

5. โครงการก่อสร้างถนนขึ้น เพื่อให้การ
ดินบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 4 สัญจรสะดวก
6. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านหนองน้ําเต้าหมู่
4
บ้านหนองมุขหมู่ 5

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังเส้นบ้าน
ผู้ช่วยแดง-วังโก(รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการ อบต.กําหนด
ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังสายจากแยก
ทางไปบ้านหนองมุข-เขตตําบลนาคํา
ใหญ่ ถนนกว้าง 5 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ .กําหนด)
จากเส้นวัดปุาไปบ้านนาคํา(สายเก่า)
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร
(ตามแบบ)
เส้นจากบ้านแม่สังไปบ้านแม่แต้ว ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา
0.15 เมตร(ตามแบบ)

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๑๐๖1. โครงการทําบ่อขยะบ้าน
หนองมุขหมู่ 5

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานที่ทิ้งขยะ

ขุดบ่อขยะสําหรับให้ประชาชนในบ้าน
หนองมุขหมู่ 5 มีบ่อทิ้งจํานวน 1 บ่อ
(รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด)

200,0000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านหนองเทาหมู่ 5
โครงการก่อสร้างร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ําบ้านหนอง ท่วมขังของน้ําใน
มุขหมู่ 5
หมู่บ้าน

3.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนน คสล.บ้านหนอง มาตรฐานและ
มุขหมู่ 5
ประชาชนสัญจร
สะดวก

4.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนน คสล.บ้านหนอง มาตรฐานและ
มุขหมู่ 5
ประชาชนสัญจร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้านหมู่ 5
(รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)

200,000

-

-

-

สายตะวันออกวัด ถนนกว้าง 5
เมตร ยาวประมาณ 100
เมตร หนา 0.15เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการที่กําหนด)
สายจากบ้านหนองมุขไปบ้าน
โนนสวน ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,800 เมตรหนา 0.15

100,000

-

-

-

300,000

-

-

-

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๑๐๗สะดวก
5.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนน คสล.บ้านหนอง มาตรฐานและ
มุขหมู่ 5
ประชาชนสัญจร
สะดวก

เมตร
สายจากบ้านหนองมุขไปหนอง
น้ําเต้า ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,400 เมตรหนา 0.15
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการกําหนด)

300,000

-

-

-

โครงการนี้

คุณภาพ

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

6

7.

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านหนองเทาหมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 มาตรฐานและ
ประชาชนสัญจร
สะดวก
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 มาตรฐานและ
ประชาชนสัญจร
สะดวก

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่ วยงา
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ นที่
รับผิดชอ
ได้รับ
บ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

สายจากบ้านหนองมุขไปบ้าน
ผึ้ง ตําบลทาม ถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 3,450 เมตรหนา
0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนประมาณการ
กําหนด)
สายจากบ้านนายบุญมา
กระจ่าง-บ้านสว่าง ชราศรี
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการที่ อบต.เมืองน้อย
กําหนด)

-

300,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-๑๐๘โครงการนี้
8.

โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนพร้อมติดตั้ง
เครื่องครองน้ําบ้าน
หนองมุข หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างโรงเรือนตามแบบ
มีน้ําอุปโภค
แปลน อบต.กําหนดและ
บริโภคทีส่ ะอาด จัดซื้อเครื่องกรองน้ําตาม
ราคามาตรฐานฯพร้อมติดตั้ง
ภายในบ้านหนองมุขหมู่ 5
จํานวน 1 เครื่อง/1 หลัง

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

200,000

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

-

200,000

-

ประชาชน ร้อยละ 60
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

บ้านหนองเทาหมู่ 5
9.

โครงการก่อสร้างถนนลง เพื่อให้การสัญจรไป
หินคลุกบ้านหนองมุขหมู่ มาสะดวกรวดเร็ว
5
ปลอดภัย

10

โครงการก่อสร้างถนนลง เพื่อให้การสัญจรไป
หินคลุกบ้านหนองมุขหมู่ มาสะดวกรวดเร็ว
5
ปลอดภัย

11. โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองมุขหมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาทําการเกษตร
ทั่วถึง

สายจากบ้านหนองมุขหมู่ 5 ไป 200,000
บ้านเมืองน้อย ถนนกว้าง 5
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
เส้นโนนก่อ ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร(ตามแบบแปลน
กําหนด)
สายบ้านหนองมุขไปห้วยหนาด
(รายละเอียดตามประมาณการที่
กฟผ .อําเภอกันทรารมย์กําหนด)

-๑๐๙12

โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองมุขหมู่ 5
13. โครงการจัดซื้อถังขยะ
บ้านหนองมุขหมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาทําการเกษตร
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมี
ถังขยะไว้รองรับ
ขยะ

สายบ้านหนองมุขไปบ้านฝึ้ง
(รายละเอียดตามประมาณการที่
กฟผ .อําเภอกันทรารมย์กําหนด)
จัดซื้อถังขยะสําหรับให้
100,000
ประชาชนในบ้านหนองมุขหมู่ 5
ครัวเรือนและ 1 ถัง จัดหารตาม
ระเบียบพัสดุฯ

-

-

-

-

200,000 ประชาชน ร้อยละ 60
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 100
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

ที่

โครงการ

บ้านหนองเทาหมู่ 5
14. โครงการจตัดซื้อ
อุปกรณ์ประปาบ้าน
หนองมุขหมู่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินงาน
บริการจัดการกิจการ
ประปาหมู่บ้าน

15. โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การสัญจร
ดินบ้านหนองมุขหมู่ สะดวกและใช้เป็นแนว
5
ปูองกันที่สาธารณะ
ประโยชน์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบประปาหมู่บ้านบ้าน
หนองมุขหมู่ 5 ตาม
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ

200,000

-

-

-

ก่อสร้างถนนดินรองที่
สาธารณประโยชน์ (ปุาช้า)
บ้านหนองมุขหมู่ 5(ตามแบบ
แปลนประมาณการที่อบต.
กําหนด)

-

200,000

-

-

กองช่าง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองช่าง

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชน ร้อยละ ประชาชน
80 ของหมู่บ้านได้ ได้รับการ
ใช้ประโยชน์จาก บริการ
โครงการนี้
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

กองช่าง

-๑๑๐-

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
1. โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6
2. โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกบ้านเมือง
น้อยหมู่ 6

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี เส้นหลังวัดปุาบ้านเมืองน้อยไปทาง
ไฟฟูาทําการเกษตร บ้านหนองเทา ความยาวประมาณ
ทั่วถึง
600 เมตร (รายละเอียดตาม
ประมาณการที่ กฟผ .อําเภอ
กันทรารมย์กําหนด)
เพื่อให้การสัญจรไป เส้นหนองเซียงโท กว้าง 4 เมตร
มาของประชาชน ยาว 800 เมตร (รายละเอียดตาม
สะดวก
แบบแปลนประมาณการ อบต.เมือง
น้อยกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

300,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-๑๑๑3. โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบายน้ําบ้านเมือง
น้อยหมู่ 6

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา เปลี่ยนท่อระชายน้ําภายในหมู่
100,000
ประชาชน ร้อยละ 80
ท่วมขังและการ
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ทุกจุดที่มีอยู่
ของหมู่บ้านได้ใช้
ระบายน้ําในชุมชน เดิมที่เล็ก/ชุดรุดและจุดที่เห็นว่า
ประโยชน์จาก
เป็นทางระบายน้ํา(รายละเอียดตาม
โครงการนี้
แบบประมาณการที่ อบต.กําหนด)
4. โครงการติดตั้งไฟฟูา
เพื่อให้ประชาชนมี ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในทุกเส้นทาง 100,000
ประชาชน ร้อยละ 80
แสงสว่างบ้านเมืองน้อย ไฟฟูาแสงสว่างใช้ ภายในหมู่บ้านหมู่ 6 ที่ยังมีไม่ครบ
ของหมู่บ้านได้ใช้
หมู่ 6
ทั่วถึง
(ตามแบบประมาณการ อบต.
ประโยชน์จาก
กําหนด)
โครงการนี้
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชน
เพื่อการเกษตร
มีไฟฟูาทํา
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6
การเกษตรทั่วถึง

6. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชน
เพื่อการเกษตร
มีไฟฟูาทํา
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6
การเกษตรทั่วถึง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

เส้นบ้าน อ.วรสิทธิ์ คําเพราะ ไป
ทางหนองแล้ง ความยาวประมาณ
850 เมตร (รายละเอียดตาม
ประมาณการที่ กฟผ .อําเภอ
กันทรารมย์กําหนด)

-

300,000

-

-

เส้นฐานจุดบั้งไฟไปทางที่นานายคํา
ลี บุญเสนอ ความยาวประมาณ
750 เมตร (รายละเอียดตาม
ประมาณการที่ กฟผ .อําเภอ
กันทรารมย์กําหนด)

-

300,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

-๑๑๒7. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชน
เพื่อการเกษตร
มีไฟฟูาทํา
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6
การเกษตรทั่วถึง

เส้นจากนายายปลา ทาระ ไปสวน
นางพิสมัย คําเพราะ ความยาว
ประมาณ 500 เมตร (รายละเอียด
ตามประมาณการที่ กฟผ .อําเภอ
กันทรารมย์กําหนด)

-

300,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

8.

9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
โครงการขยายเขต
เพื่อให้
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร ประชาชนมี
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6 ไฟฟูาทํา
การเกษตรทั่วถึง
โครงการขยายเขต
เพื่อให้
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร ประชาชนมี
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6 ไฟฟูาทํา
การเกษตรทั่วถึง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

เส้นที่สวนนายสมหวัง เขียวอ่อนไปบ่อ
สาธารณะ ความยาวประมาณ 400
เมตร (รายละเอียดตามประมาณการที่
กฟผ .อําเภอกันทรารมย์กําหนด)

-

-

300,000

-

เส้นที่สวนนายสุมล ดวงมณี ไปสวน
นายลิตร ทองคํา ความยาวประมาณ
200 เมตร (รายละเอียดตามประมาณ
การที่ กฟผ .อําเภอกันทรารมย์กําหนด)

-

-

300,000

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

-๑๑๓10. โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6

เพือ่ ให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน
สะดวก

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6

เพื่อให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน
สะดวก

เส้นบ้านนายสุมล ดวงมณีไปสวนนาย
คําเลียง เขียวอ่อน กว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กําหนด)
เส้นทางฐานจุดบั้งไฟ ไปนานายคําสี
บุญเสนอ กว้าง 4 เมตร ยาว 750
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการ อบต.เมืองน้อยกําหนด)

-

-

300,000

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-

-

300,000

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
12 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางหนองหมีไปคลองอีสานเขียว
(ขึ้นดินก่อนลงหินคลุก ถนนกว้าง 4
ถนนลงหินคลุก
ไฟฟูาทํา
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 การเกษตรทั่วถึง เมตร ยาว 500 เมตร(รายละเอียดตาม
13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนสะดวก

แบบแปลนประมาณการ อบต.เมือง
น้อยกําหนด)
เส้นกลางดงไปทางบ้านเมืองน้อยหมู่ 7
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณ
การ อบต.เมืองน้อยกําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

-

-

-

200,000 ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-

-

-

150,000 ประชาชน ร้อยละ ประชาชนได้รับ
80 ของหมู่บ้าน การบริการ
ได้ใช้ประโยชน์
สาธารณะที่มี

กองช่าง

-๑๑๔จากโครงการนี้
14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนสะดวก

เส้นบ้าน อ.วรสิทธิ์ไปหนองแล้ง กว้าง
4 เมตร ยาว 850 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนประมาณการ อบต.
เมืองน้อยกําหนด)

-

-

-

15. โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้การสัญจร
ถนน คสล. บ้านเมือง ไปมาของ
น้อยหมู่ 6
ประชาชนสะดวก
ถนนได้มาตรฐาน

เส้นจากบ้านนายสมานไปร้านค้าหมู่ 6
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณ
การ อบต.เมืองน้อยกําหนด)

-

-

-

คุณภาพ

300,000 ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี้
300,000 ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
16. โครงการก่อสร้างถนน
ขึ้นดินบ้านเมืองน้อย
หมู่ 6

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี เส้นจากบ้านพ่อนน ถนอมพันธ์
ไปทางหนองบัว ถนนกว้าง 4
ไฟฟูาทํา
การเกษตรทั่วถึง เมตร ยาว 600 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

200,000

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-๑๑๕17. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านเมืองน้อย
หมู่ 6

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนสะดวก
ถนนได้มาตรฐาน

18. โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกบ้านเมือง
น้อยหมู่ 6

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนสะดวก

เส้นบ้านนายรวย โคกสูงเนิน ไป 200,000
บ้านพ่อสมัย จันลออ ถนนกว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กําหนด)
เส้นตะวันตกวัดปุาหมู่ 6 ไปทาง
กลางดง กว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนประมาณการ อบต.
เมืองน้อยกําหนด)

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

200,000

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 6
19. โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้การสัญจรไป
ถนนลงหินคลุก
มาของประชาชน
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 สะดวก
20. โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินลูกรัง

เพื่อให้การสัญจรไป
มาของประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

เส้นหนองหมี จากนานายเปรม ทาระไป
นาแม่ใหญ่ยี บุญเสนอกว้าง 4 เมตร ยาว
400 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการ อบต.เมืองน้อยกําหนด)

-

100,000

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

เส้นคลองอีสานเขียวไปสวนพ่อใหญ่สาย
มหาพจน์ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

-๑๑๖บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 สะดวก

(รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณ
การ อบต.เมืองน้อยกําหนด)

ประโยชน์จากโครงการนี้

สาธารณะที่มี
คุณภาพ

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับ กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ แบบ ผ.01

บ้านเมืองน้อยหมู่ 7
1.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. กว้าง 30
200,000
ซม.ยาว
600
เมตร
(ตามแบบแปลนประ
ร่องระบายน้ํา
ท่วมขังในชุมชนและ
มารการ อบต.กําหนด)
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 ระบายน้าํ

-

-

-

2.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
สายจากสามแยกบ้านนางดาวเรืองถึง 300,000
ประชาชน ร้อยละ 80
ถนน คสล.บ้านเมือง มาตรฐานประชาชน สวนพ่อวานิจ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ของหมู่บ้านได้ใช้
น้อยหมู่ 7
สัญจรสะดวก
ประมาณ 1,200 เมตร (ตามแบบ
ประโยชน์จากโครงการนี้
แปลน อบต.กําหนด)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

บ้านเมืองน้อยหมู่ 7
3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่
7

4. โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคุลกบ้านเมือง
น้อยหมู่ 7

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรสะดวก

เส้นทางมูล ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 6,000 เมตร (ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด)

200,000

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

เส้นทางสวนยางนางสาวนิพัชรินทร์
ทานะ ถึงสวนนายสมร ถนนกว้าง 5
เมตร ยาวประมาณ 6,000 เมตร
(ตามแบบแปลน อบต.กําหนด)

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

กองช่าง

-๑๑๗5. โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินลูกรังบ้านเมือง
น้อยหมู่ 7

เพื่อให้ปรับปรุงถนนให้
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

6. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7
7. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7

เส้นทางสวนนายวีระชัยไปสวนนาย
วานิช ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

100,000

-

-

เพื่อให้ปรับปรุงซ่อมแซม สายทิศเหนือนองกิ่นลิ่น
ถนนให้ประชาชนสัญจรไป (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาสะดวก
ประมาณการที่อบต.กําหนด)

100,000

-

-

-

เพื่อให้ปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางสามแยกบ้านนายวสันต์ถึง
ถนนให้ประชาชนสัญจรไป นายอําไพ(รายละเอียดตามแบบ
มาสะดวก
แปลนประมาณการที่อบต.กําหนด)

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

8.

9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 7
โครงการขยายเขต เพื่อให้
ไฟฟูาแสงสว่าง
ประชาชนมี
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 ไฟฟูาแสง
สว่างใช้ทั่วถึง
โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนน คสล.บ้านเมือง มาตรฐาน
น้อยหมู่ 7
ประชาชน
สัญจรสะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ภายในหมู่บ้านบ้านเมืองน้อยหมู่ 7
(รายละเอียดตามประมาณการที่
กฟผ .อําเภอกันทรารมย์กําหนด)

-

100,000

-

-

สายหนองโหง่ถึงสี่แยกหมู่ 6
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)

-

-

200,000

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

-๑๑๘10. โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้การ
ถนนขึ้นดินบ้านเมือง สัญจรของ
น้อยหมู่ 7
ประชาชน
สะดวก
บ้านเมืองน้อยหมู่ 8
1. โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้น้ําใน
ร่องระบายน้ํา คสล. ชุมชนระบาย
บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 สะดวก

จากสี่แยกบ้านนายอดืศักดิ์ถึงสาม
แยกหนองโหง่ ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร(ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด)

-

-

-

ก่อสร้างสองข้างทางหลวงหมายเลข
2168 หมู่ 8 ระยะทาง 1,400
เมตร ร่องระบายน้ํา คสลขนาด
1×1.50.(ตามแบบแปลนประมาณ
การ อบต.กําหนด)

300,000

-

-

100,000 ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านเมืองน้อยหมู่ 8
2. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพือ่ ให้
แสงสว่างบ้านเมืองน้อย ประชาชนมี
หมู่ 8
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง
3. โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนน
คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ ได้มาตรบาน
8

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั (KPI)
๒๕๖4
(บาท)

ขยายถนนรอบหมู่บ้านหมู่ 8(รายละเอียดตาม 100,000
ประมาณการกําหนด)

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านเมืองน้อยหมู่ 8
เส้นทางที่ยังไม่มีถนนคสลล.(ตามแบบแปลน
ประมาณการ อบต.กําหนด)

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

100,000

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

-๑๑๙4. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านเมืองน้อยหมู่ 8

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก

สายบ้านนายทองใสถึงคลองน้ําบ้านละทาย
พร้อมลงท่อระบายน้ํา ถนนกว้าง 6 เมตร
ขึ้นดินสูง 0.50 เมตร (ตามแบบ)

100,000

-

-

5. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านเมืองน้อยหมู่ 8

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก

จากนานายเขียนจดเขตบ้านยางน้อย ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร(ตามแบบ)

-

300,000

6. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านเมืองน้อยหมู่ 8

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก

เส้นทางปูุวงค ก่อสร้างถนนดินพร้อมเกรดบด
อัดและลงท่อระบายน้ํา ถนนกว้าง 4 เมตร
ยาว 4,000 เมตร ขึ้นดินสูง 0.50 เมตร
(ตามแบบ)

-

-

300,000

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖
(บาท) 3
(บาท)

๒๕๖1
(บาท)

บ้านหนองเทา หมู่ 9
.1. โครงก่อสร้างร่องระบาย เพื่อไขปัญหาน้ํา
น้ําบ้านหนองเทาหมู่ 9 ท่วมขังถนนให้
ลดลง

ก่อสร้างร่องระบายน้ําคสล.มีฝาเหล็กปิด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
1,000 เมตร

300,000

-

-

-

2. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้การสัญจร
ดินลงกินคลุกบ้านหนอง สะดวก
เทาหมู่ 9

สายจากวัดบ้านหนองเทาถึงฐานจุดบั้งไฟ
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ขึ้นดินสูง 0.20 เมตร พร้อมลงท่อระบาย

200,000

-

-

-

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ
ได้รบั

๒๕๖4
(บาท)

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.01

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

-๑๒๐น้ําคสล.(ตามแบบ)
3. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านหนองเทาหมู่
9

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก

4. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการเกษตรบ้าน
ไฟฟูาใช้ในด้าน
หนองเทาหมู่ 9
การเกษตร
5. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการเกษตรบ้าน
ไฟฟูาใช้ในด้าน
หนองเทาหมู่ 9
การเกษตร

โครงการนี้

พืน้ ที่ก่อสร้างภายในหมู่บ้านหนองเทาหมู่
9 (รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณ
การ อบต.กําหนด)

100,000

-

-

สายจากหนองหว้าไปหนองกระเตา
(รายละเอียดตามประมาณการที่การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย์
กําหนด)
สายจากเส้นทางหนองนาจั่ว(รายละเอียด
ตามประมาณการที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอกันทรารมย์กําหนด)

300,000

-

-

300,000

-

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

6.

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านหนองเทา หมู่ 9
โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการเกษตรบ้าน
ไฟฟูาใช้ในด้าน
หนองเทาหมู่ 9
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

เส้นจากหนองผือไปมูล (รายละเอียดตาม
200,000
ประมาณการที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอ
กันทรารมย์กําหนด)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั (KPI)
๒๕๖4
(บาท)
-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-๑๒๑7.

โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการเกษตรบ้าน
ไฟฟูาใช้ในด้าน
หนองเทาหมู่ 9
การเกษตร

เส้นจากทางหลวงชนบทไปมูล
(รายละเอียดตามประมาณการที่การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย์กําหนด)

-

200,000

-

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

8.

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่ 9

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก

จากบ้านหนองเทาหมู่ 9 ถึงดอนกลาง ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 4.000 เมตร ขึ้นดินสูง
0.20 เมตร

-

100,000

-

9.

โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่ 9

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก

จากทางหลวงชนทบเส้นหนองแต้ไปมูล
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 4.000 เมตร ขึ้นดินสูง 0.20 เมตร

-

-

100,000

10

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้การสัญจร
ดินลงกินคลุกบ้านหนอง สะดวก
เทาหมู่ 9

สายจากวัดบ้านหนองเทาหมู่ 9 ไป
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 250 เมตร ขึ้นดินสูง 0.10 เมตร .
(ตามแบบ)

-

-

100,000

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านหนองเทา หมู่ 9
11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การ
ดินลงกินคลุกบ้านหนอง สัญจร
เทาหมู่ 9
สะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายจากวัดบ้านหนองเทาหมู่ 9 ไป
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ถนนกว้าง 6
เมตร ยาว 250 เมตร ขึ้นดินสูง 0.10
เมตร .(ตามแบบ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

-

200,000

-

-

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับการ
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จากโครงการนี้ คุณภาพ

กองช่าง

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

-๑๒๒12. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่ 9
13. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่ 9
14. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านตัดใหม่หนอง
เทาหมู่ 9
15. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่ 9

เพื่อให้การ
สัญจร
สะดวก
เพื่อให้การ
สัญจร
สะดวก
เพื่อให้การ
สัญจร
สะดวก
เพื่อให้การ
สัญจร
สะดวก

เส้นทางใต้วัดไปหมู่ 3 ถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร ขึ้นดินสูง 0.50
เมตร
เส้นทางจากวัดไปฝุายห้วยเทิน ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ขึ้นดิน
สูง 0.10 เมตร
เส้นทางจากหนองเผื่อไปศาลเจ้าปูุปาก
เทินเทิน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร ขึ้นดินสูง 0.50 เมตรพร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา
เส้นทางบ้านหนองเทาหมู่ 9ทางไปมูล
หมู่ 7 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,00
เมตร ขึ้นดินสูง 0.10 เมตรพร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา

-

100,000

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้
200,000 ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

100,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับการ
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จากโครงการนี้ คุณภาพ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

300000

-

-

-

กองช่าง

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

กองช่าง

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

บ้านหนองน้าเต้าหมู่ 10
1. โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตรบ้านหนองน้ําเต้า
หมู่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
การเกษตรให้ทั่วถึง

สายจากบ้านหนองน้ําเต้าถึงโรงเรียนเลียบ
คลอง(รายละเอียดตามประมาณการที่การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย์

ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับ
ของหมู่บ้านได้ใช้
การบริการ
ประโยชน์จากโครงการ สาธารณะที่มี

กองช่าง

-๑๒๓กําหนด)
2. โครงการขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างบ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
ขยายจากบ้านหนองน้ําเต้าถึงโรงเรียน
แสงสว่างให้ประชาชน รายละเอียดตามประมาณการที่การไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง
ส่วนภูมิภาคอําเภอกันทรารมย์กําหนด)

200,000

-

-

-

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

สายบ้านหนองน้ําเต้าหมู่10ไปวัดปุาธรรม
สามัคคี ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800
เมตร (ตามแบบ)

100,000

-

-

-

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนอง
น้ําเต้าหมู่ 10 เส้นที่ยังไม่มีการก่อสร้างใน
หมู่ 10(ตามแบบแปลนประมาณการ อบต.
กําหนด)
ก่อสร้างร่องระบายน้ําคสล.มีฝาเหล็กปิด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตาม
แบบ

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10
ท่วมขังในหมู่บ้าน

นี้

คุณภาพ

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

บ้านหนองน้าเต้าหมู่ 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

สายจากหน้าโรงเรียนถึงสามแยก
หน้าวัด ถนนกว้าง 5 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน )

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
100,000

-

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.01

ตัวชี้วดั (KPI)
๒๕๖4
(บาท)
-

กองช่าง

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

กองช่าง

-๑๒๔7.

โครงการขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างบ้านหนองน้ําเต้าหมู่
10
โครงการก่อสร้างถนนฃึ้นดิน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาแสงสว่าง
ให้ทั่วถึง
เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก

ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างตาม
แบบแปลนประมาณการ

100,000

-

-

-

สายหนองบักเหน่ง ถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 500 เมตร(ตามแบบ)

100,000

-

-

-

โครงการก่อสร้างถนนฃึ้นดิน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก

สายหนองบักเหน่ง ถนนกว้าง 5
เมตร ยาว 500 เมตร(ตามแบบ)

-

-

100,000

-

10. โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านหนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก

สายรอบหมู่บ้าน(ตามแบบ)
แปลนประมาณการที่กําหนด)

-

-

-

100,000

11. โครงการซ่อมแซมถนนบ้าน
หนองน้ําเต้าหมู่ 10

เพื่อซ่อมแซม
ถนนที่ชํารุดให้
สัญจรสะดวก

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
หนองน้ําเต้าหมู่ 10 สายที่ชํารุด
ตามแบบแปลนประมาณการ

100,000

-

-

8.
9

ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อยหมู่ 1

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-๑๒๕ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสี่ยงภายใน
1. โครงติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการ
100,000
บ้านเมืองน้อยหมู่ 1
ปูองกันอันตราย หมู่บ้านหมู่ 1รายละเอียดแบบแปลนที่
อบต.กําหนด
จากชีวิตและ
ทรัพย์สิน
บ้านโนนสวน หมู่ 2
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสียงภัย
1. โครงการติดตั้งกล้อง
เพื่อเป็นการ
100,000
ภายในหมู
่
บ
า
้
นโนนสวนหมู
่
2รายละเอี
ย
ด
วงจรปิดบ้านโนนสวน
ปูองกันอันตราย
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด
หมู่ 2
จากชีวิตและ
ทรัพย์สิน
บ้านหนองเทา หมู่ 3
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสียงภัย
1. โครงการติดตั้งกล้อง
เพื่อเป็นการ
100,000
ภายในหมู
่
บ
า
้
นหนองเทานหมู
่
3
วงจรปิดบ้านหนองเทา ปูองกันอันตราย
รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
หมู่ 3
จากชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. โครงการจัดซื้อหอ
เพื่อให้ชุมชนมีหอ จัดซื้อหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งภายใน 100,000
หมู
บ
่
า
้
นหนองเทาหมู
่
3
จั
ด
ซื
อ
้
ตาม
กระจายข่าวบ้านหนอง กระจายข่าย
เทาหมู่ 3
ประชาสัมพันธ์ใน รายละเอียดประมาณการมาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือตามท้องตลาด
ชุมชน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อยหมู่ 5

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

สํานักงาน
ปลัด

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

สํานักงาน
ปลัด

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ สํานักงาน
การบริการ
ปลัด
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ สํานักงาน
การบริการ
ปลัด
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-๑๒๖1.

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบ้านหนองมุข
หมู่ 5

เพื่อเป็นการปูองกัน
อันตรายจากชีวิต
และทรัพย์สิน

2.

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ข่าว(เสียงตามสาย)บ้านหนองมุข
หมู่ 5(รายละเอียดตามแบบ
บ้านหนองมุขหมู่ 5

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสียง
ภัยภายในหมู่บ้านหนองมุขหมู่5
รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

100,000

100,000

ประมาณการกําหนด)

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

สํานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

1.

บ้านน้อย หมู่ 6
โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบ้านเมืองน้อย
หมู่ 2

เพื่อเป็นการปูองกัน
อันตรายจากชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสียง
ภัยภายในบ้านเมืองน้อยหมู่ 2
รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

100,000

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

1.

บ้านเมืองน้อย หมู่ 7
โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบ้านเมืองน้อย
หมู่ 7

เพื่อเป็นการปูองกัน
อันตรายจากชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสียง
ภัยภายในหมู่บ้านเมืองน้อย หมู่
7รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

100,000

ประชาชน ร้อยละ
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
สานักงาน
การบริการ
ปลัด
สาธารณะที่มี
แบบ ผ.01
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-๑๒๗ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อย หมู่ 8
2 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจร CCTV บ้านเมือง
น้อยหมู่ 8

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ได้รับ

เพื่อเป็นการ
ปูองกันอันตราย
จากชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตาม
จุดเสียงภัยภายในหมู่บ้านเมืองน้อย
หมู่ 8 รายละเอียดแบบแปลนที่
อบต.กําหนด

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

สานักงานปลัด

เพื่อเป็นการ
ปูองกันอันตราย
จากชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสียงภัย
ภายในหมู่บ้านหนองเทานหมู่ 9
รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

100,000

-

-

-

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

สานักงานปลัด

บ้านหนองเทา หมู่ 9
1. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบ้านหนองเทา
หมู่ 9

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๑๒๘๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

บ้านหนองเทา หมู่ 3
1. โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้านบ้าน
หนองเทาหมู่ 3
2. โครงการจัดซื้อหอ
กระจายข่าวบ้าน
หนองเทาหมู่ 3
บ้านหนองมุขหมู่ 5
1. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน
บ้านหนองมุขหมู่ 5
2. โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาบ้านหนอง
มุขหมู่ 5

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ก่อสร้างซ้อมประตูหมู่บ้านบ้านหนอง
เทาหมู่ 3บริเวณถนนก่อนเข้าหมู่บ้าน
ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.กําหนด)
จัดซื้อหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง
ภายในหมู่บ้านหนองเทาหมู่ 3 จัดซื้อ
ตามรายละเอียดประมาณการ
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามท้องตละด

100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม
เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมให้สามารถ หมูบ่ ้าน บ้านหนองมุขหมู่ 5 ตาม
รายละเอียดประมาณการ อบต.กําหนด
ใช้งานได้ดีขึ้น

100,000

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน
เพื่อให้ชุมชนมีหอ
กระจายข่าย
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

เพื่อให้มีสถานที่ออก ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านหนองมุขหมู่ 5
ตามแบบแปลนประมาณการที่ อบต.
กําลังกายของ
กําหนด
ประชาชน

100,000

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้
ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี้

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการ กองช่าง
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ
ประชาชนได้รับการ สานักงาน
บริการสาธารณะที่มี
ปลัด
คุณภาพ

ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับการ
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จากโครงการนี้ คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับการ
ของหมู่บ้านได้ใช้
บริการสาธารณะที่มี
ประโยชน์จากโครงการนี้ คุณภาพ

กองช่าง

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๑๒๙๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

บ้านเมืองน้อย หมู่ 7
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้านเมือง
น้อย หมู่ 7
บ้านเมืองน้อย หมู่ 8
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้านเมือง
น้อย หมู่ 8

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้
ดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านเมือง
น้อยหมู่ 7 ตามรายละเอียด
ประมาณการ อบต.กําหนด

-

-

100,000

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้
ดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านเมือง
น้อยหมู่ 8 ตามรายละเอียด
ประมาณการ อบต.กําหนด

-

-

-

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้
ดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนอง
เทา หมู่ 9 ตามรายละเอียด
ประมาณการ อบต.กําหนด

-

100,000

-

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงา
นที่
รับผิดชอ
บ

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

100,000 ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

บ้านหนองเทาหมู่ 9
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนอง
เทา หมู่ 9

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ศรีสะเกษที่ 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับเศรษฐกิจให้ พึ่งตนเองและแข่งขัน

-

ประชาชน ร้อยละ 80
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้

แบบ ผ.01

-๑๓๐ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานการเกษตร
๒๕๖1
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

๒๕๖4
(บาท)
50,000

80,000

80,000

80,000

80,000

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็น
30,000
การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ดําเนินการตามราละเอียดโครงการที่ อบต.
กําหนด)

30,000

30,000

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุ
ปรกรณ์ทาง
การเกษตร
เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-จัดซึ้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรตามใบ
เสนอรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง

50,000

50,000

ส่งเสริมสนับสนุน/กิจกรรมคัดเลือหมู่บ้าน
ต้นแบบอย่างน้อยปีละ 1 หมู่บ้านโครงการ
ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(ตามโครงการที่ทํา)

85,000

85,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
บ้านหนองมุขหมู่ 5
โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพเกษตร
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการเพิ่มศักยภาพ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมและจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
แก่ประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริม/ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้ประชาชน
ในหมู่บ้านหนองมุขหมู่ 5 อย่างน้อย 1
กลุ่มอาชีพต่อปี
ส่งเสริมสนับสนุน/กิจกรรมโครงการด้าน
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ตามโครงการที่ทํา)

4.

โครงการจัดหาวัดสุ
การเกษตร

5.

โครงการ 365 วัน ฯ
ตามแนวปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.

3.

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 มี
ความรู้ด้านอาชีพ
ต่างๆเพิ่ม
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ด้านอาชีพ
ต่างๆเพิ่ม

ประชาชนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ประกอบอาชีพ
หลากหลายเพิ่ม
ประชาชนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ประกอบอาชีพ
หลากหลายเพิ่ม

สํานักงานปลัด

30,000

ร้อยละ 60
ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ

ประชาชนได้ศีกษา
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

50,000

50,000

ร้อยละ 80 มี
การทําการเกษตรมี
วัสดุทําการเกษตร คุณภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

85,000

85,000

ร้อยละ 60
ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักปลัด

ประชาชนพึงพอใจใน
การให้บริการสาธารณะ

แบบ ผ.01

-๑๓๑ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ ๑ การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับเศรษฐกิจให้ พึ่งตนเองและแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนกลุ่มผูเ้ ลี้ยง
โคเนื้อ(หมู่ ๑-๑๐.)

2

โครงการเงินทุนกูย้ มื
เงินกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน

-เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน
กลุ่มอาชีพผูเ้ ลี้ยงโคและ
ให้ความรู ้และทักษะใน
การเลี้ยง
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้
กลุ่มอาชีพมีทุนในการ
พัฒนากลุ่มฯ

3

โครงการฝึ กอบรม
การเพาะเห็ดนางฟ้า
บ้านเมืองน้อยหมู่ ๗

4

โครงการส่ งเสริ ม
อาชีพเย็บผ้าในกลุ่ม
แม่บา้ นหนองเทา
หมู่ที่ ๙

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึ กอบรมและส่ งเสริ ม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพผูเ้ ลี้ยงโค
เนื้อภายในตาบลเมืองน้อย
- ให้ทุนกูย้ มื เงินกองทุน
เศรษฐกิจชุมชนหมู่บา้ นละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท(หมู่ ๑-๑๐

- เพื่อให้ความรู ้และทักษะ - จัดฝึ กอบรมสมาชิกกลุ่ม
การเพาะเห็ดนางฟ้าและ ประชาชน/เยาวชนเกษตรกร
เห็ดอื่นๆ
จานวน ๕๐ ราย จากหมู่ ๑๑๐
- เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน -จัดฝึ กอบรมกลุ่มแม่บา้ น
ให้ลุ่มแม่บา้ นมีอาชีพและ หนองเทาหมู่ ๙ในการตัดเย็บ
รายได้เพิ่มขึ้น
เสื้ อผ้าจานวน ๒๐ คน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 พอใจ
ในการฝึกอบรม

ประชาชนได้ความรู้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

1,000,0 1,000,0 1,000,0 1,000,0 ร้อยละ 70 กลุ่มได้
00
00
00
00
ประโยชน์

สมาชิกกลุ่มมีเงินทุน
ทํากิจกรรม

สํานักงาน
ปลัด

10.000

10.000

10.000

10.000

ร้อยละ 70 ได้รับ
ความรู้เพิ่ม

ประชาชนสามารถ
เพาะเห็ดได้

สํานักงาน
ปลัด

10.000

10.000

10.000

10.000

ร้อยละ 70 มี
ความรู้เพิ่ม

สมาชิกกลุ่มมีความรู้
ทักษะเพิ่มขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

๒๕๖1
(บาท)
50,000

๒๕๖2
(บาท)
50,000

๒๕๖3
(บาท)
50,000

๒๕๖4
(บาท)
50,000

แบบ ผ.01

-๑๓๒ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ ๑ การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ งึ ตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖.๒ (๔)กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ๑
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
๒.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.. โครงการจัดตลาดนัด
ชุมชนประจาตาบล
เมืองน้อย

- เพื่อให้ประชาชนมี จัดทาโครงการตลาดนัด
สถานที่จาหน่าย
ชุมชนในบริ เวณสถานที่
ผลผลิตทางการเกษตร สาธารณะในตาบลเมือง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน

2. โครงการจัดซื้อเครื่ อง

เพื่อให้ประชาชนมีตรา เพื่อให้ประชาชนมีตราชัง่
ชัง่ ใหญ่กลางสาหรับชัง่ ใหญ่กลางสาหรับชัง่ สิ นค้า
สิ นค้าการเกษตร
การเกษตร

ตราชัง่ ใหญ่ประจา
ตาบลเมืองน้อย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
สถานที่จําหน่าย
สินค้า

สํานักงาน
ปลัด

๒๕๖1
(บาท)
100,000

๒๕๖2
(บาท)
-

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ร้อยละ 70 พึงพอใจ
ในสถานที่

100,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ประชาชนพึง
ประชาชนพึงพอใจใน พอใจในการ
การดําเนินโครงการ ให้บริการ
สาธารณะ

สํานักงาน
ปลัด

แบบ ผ.01

-๑๓๓ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที.่ ๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาด
ที่
ว่ าจะได้รับ
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)
50,000

๒๕๖2
(บาท)
50,000

๒๕๖3
(บาท)
50,000

50,000

ร้อยละ 80 ประชาชน
สํานักงาน
ไข้เลือดออก สุขภาพอานา
ปลัด
ลดลง
มัยที่ดี

2. โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ เพื่ อ ป้ องกั น โรคพิ ษ จั ด ซื้ อวั ด ซี นป้ องกั น /ควบคุ ม
ควบคุมโรคพิษสุนขั
สุนขั บ้า
พร้อมฉี ดวัดซี นปี ๑ครั้ง ร่ วมกับ
ปศุสตั ว์อาเภอกันทรารมย์

35,000

35,000

35,000

35,000

3. โครงการอนามัยโรงเรี ยน

เพื่อออกให้ความรู ้และ จั ด ทํ า โครงการร่ ว มกั บ รพสต.
ตรวจสุ ข ภาพแก่ เ ด็ ก ตําบลเมืองน้อยออกให้ความรู้และ
ตรวจสุขภาพแก่เด็กนักเรียน
นักเรี ยน
-โรงเรี ย น ๓ แห่ ง และ 2 ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กปีละ ๒ ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ
100 สุนัข
แมวได้รับ
วัคซีน
ปูองกัน
ร้อย 80
ได้รับการ
ตรวจ
สุขภาพ

4. โครงการจัดหารถและ

- เ พื่ อ จั ด ห า ร ถ แ ล ะ - จัดซื้ อ รถพร้ อ มอุ ป กรณ์ กู้ชี พ ตาม
อุ ปกรณ์ กู้ ชี พฉุ กเฉิ น ราคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์รั บ บริ การ
๑๖๖๙
ประชาชนทัว่ ไป๑ คัน

-

-300,000

-

-

ที่

โครงการ

1.

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปั ญหา
ไข้เลือดออก

อุปกรณ์กชู้ ีพฉุกเฉิน ๑๖๖๙

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา
ไข้เลือดออก

จัดซื้อวัสดุน้ ายาพ่นยุงและ
ทรายอะเบสตามรายละเอียด
โครงการฯที่ขอดาเนินการจัดซ้อปี
ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ประชาชน
สํานักงาน
ปลอดภัยจาก
ปลัด
โรคพิษสุนัข
บ้า

ประชาชน
สํานักงาน
เด็กนักเรียน
ปลัด
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
ร้อยละ 80 ประชาชนพึง สํานักงาน
พึงพอใจใน พอใจในการ
ปลัด
การ
ให้บริการ
ให้บริการ สาะรณะ
แบบ ผ.01

-๑๓๔ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
๓.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการให้ความรู ้และ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
6,000

๒๕๖2
(บาท)
6,000

๒๕๖3
(บาท)
6,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูป้ ่ วยดารงชีพ
ดีข้ ึน

สานักงาน
ปลัด

ประชาชนทุก
หลังคาเรือน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น
ร้อยละ 60
ผู้ด้วยโอกาสมี
ผู้ด้อยโอกาส คุณภาพชีวิตดี
ได้รับการดูแล ขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

ร้อยละ 100
ได้รับเบี้ย

240,00
0

240,000

7,000,000

7,500,0
00

8,000,000

ร้อยละ 10
ทุกครัวเรือน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 100
ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการได้รับ
เบี้ยฯ

100,000

100,00
0

100,000

- ผูต้ ิดเชื้อทุกรายในพื้นที่
หมู่ ๑-๑๐ ตาบลเมืองน้อย

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

เพื่อให้ความช่วยเลือก
เบื้องต้นสําหรับ
ผู้ประสบภัยหนาว

- ผู้ประสบภัยหนาว ทุก
หลังคาเรือนในตําบลได้รับ
การช่วยเหลือ

240,000

240,000

3

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

-เพื่อจ่ายสําหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

- เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
สําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการตามบัญชีรายชื่อ
และงบที่จ่ายทุกเดือน

๖,๗๓๙,๒๐๐

4

โครงการช่วยเหลือเด็ก
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสยากไร้

โครงการช่วยเหลือเด็ก
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสยากไร้

ช่วยเหลือผูด้ ้วยโอกาสใน
พื้นที่ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์กําหนด

100,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

๒๕๖4
(บาท)
6,000

- เพื่อให้ความรู ้แก่ผตู ้ ิด
เชื้อโรคเอดส์และได้รับ
การช่วยเลือก

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูต้ ิด
เชื้อ HIV

ตัวชี้วัด (KPI)

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

แบบ ผ.01

-๑๓๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและการสาธารณสุ ข
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖2
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖3
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ร้อยละ
สมาชิกอปพร.
100ได้รับ ได้รับการฝึก
การฝึก
ทบทวนทุกปี
ทบทวน

สํานักงานปลัด

1

โครงการฝึกซ้อมแผน -เพื่อให้ อปพร.มี
ฝึกอบรมและทบทวนตาม
ปูองกันและบรรเทาสา ความรูแ้ ละมี
จํานวน อปพร.ประจําตําบล
ธารณภัย
ศักยภาพและในการ เมืองน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ปฏิบัติหน้าที่

2

โครงการณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
ให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

-เพือ่ รณรงค์และลด
การเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สําคัญๆ

ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสง
กานต์ ปีละ ๒ ครั้ง

60,000

60,000

60,000

60,000

ร้อยละ
70 พอใจ
ในการ
ให้บริการ

ประชาชน/ผู้
เดินทางในช่วง
เทศกาลมีความ
ปลอดภัย

สํานักงานปลัด

3.

จัดซื้อเครื่องแบบ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

เพื่อให้ อปพร.มี
เครื่องแบบใส่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

จัดซื้อ/ตัดเครื่องแบบให้ อป
พร.ปีละ ๑ ชุด/8o

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ
100
ได้รับชุด

อปพร.มี
เครื่องแบบใส่
เปลี่ยนทุกปี

สํานักงานปลัด

4.

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ดับเพลิง

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ดับเพลิง

จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถุง
มือ/น้ํายาผงเคมีแห้ง

38,000

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ
หน่วยงานมีวัสดุ สํานักงานปลัด
70 มีวสั ดุ ดับเพลิงพร้อม
พร้อมใช้ ใช้ให้บริการ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.01

-๑๓๖ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและการสาธารณสุ ข
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
สําหรับประชาชนทั่วไป

เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
กับประชาชน

2.

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อ
ชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อ
สร้างทัศนคติ และ
จิตสํานึกที่ดีงานในการ
รอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

จัดฝึกอบรมให้ความแก่ประชาชน
ในพื้นที่หมู่ ๑-หมู่ ๑๐จํานวน ๑
กลุ่มต่อปี

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อจัดฝึกอบรมชี้แจง
ให้ประชาชนเข้าใจใน
การอยู่ร่วมกันแบบ
สมานฉันท์

จัดฝึกอบรมชี้แจงให้ประชาชน
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันแบบ
สมานฉันท์ทุกหมู่บ้านปีละ ๑ ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

3.

โครงการจัดประชาคม
เพื่อจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตําบลในการ หมูบ่ ้าน/ตําบลทํา
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดประชาคมหมู่บ้านหมู่ ๑-๑๐
จํานวน ๑๐ ครั้ง และระดับตําบล
๑ ครั้งจัดทําและพิจารณาแผนฯ

10,000

10,000

10,000

4.

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนฯลฯ

จัดประชุมทํา/ทบทวนแผนชุมชน
หมู่ ๑-๑๐ปีละ ๑ ครั้ง

10,000

10,000

10,000

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผน
ชุมชนฯล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ประชาชนใน
ผู้เข้าอบรมมี ตําบลมีความรู้
ความรู้
เรื่องกฏหมาย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 ประชาชนใน
ประชาชน หมู่บ้านอยู่
เข้าร่วม
ร่วมกันอย่าง
กิจกรรม
สันติ

สํานักงาน
ปลัด

10,000

ร้อย 80 มี ประชาชนใน
ข้อมูลในการ พื้นที่ได้ร่วมกัน
พัฒนา
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

สํานักงาน
ปลัด

10,000

ร้อย 80 ทุก ประชาชนทุก
บ้านมีแผน หมู่บ้านร่วมกัน
ชุมชน
ทําแผนพัฒนา
หมู่บ้านตนเอง

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

แบบ ผ.01

-๑๓๗ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและการสาธารณสุ ข
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

5.

โครงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสํานึก
และลดปัญหาการ
คอรัปชั่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดโครงการฝึกอบรมโครงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน ๑๐๐ ราย

การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
20,000

๒๕๖2
(บาท)
20,000

๒๕๖3
(บาท)
20,000

๒๕๖4
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
60 ปัญหา
คอรับ
ชั้นใน
ชุมชน
ลดลง

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุก สํานักงาน
หมู่บ้านมี
ปลัด
จิตสํานึกที่ดไี ม่
มีการคอรับชั้น

แบบ ผ.01

-๑๓๘ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดอบต.และ
โรงเรียนในเขต
อบต.

เพื่อสนับสนุนอุ
ปรกรณ์สื่อการเรียน
การสอนและส่งเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต อบต.
เมืองน้อย

เพื่อสนับสนุนอุปรกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนและ
ส่งเสริมกิจกรรมเกีย่ วกับ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขต อบต.เมืองน้อย

2.

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนเกณฑ์
บ้านหนองเทาหมู่
๓,๙
โครงการอบรมการ
จัดทําหลักสูตรและ
สื่อสารเรียนรู้ศพด.

เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เด็ก
ในพื้นที่ได้มี
สถานศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เด็กใน
พื้นที่ได้มีสถานศึกษา

3.

เพื่อให้บุคลากรจัดทํา จัดฝึกอบรมบุคลากร
หลัดสูตรการเรียนการ ทางการศึกษาของศูนย์
สอนได้
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑
รุ่น(รายละเอียดตาม
โครงการกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖1
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖2
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖3
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

600,000

-

-

-

ร้อยละ 100 มี
ศูนย์พัฒนาเด็ก

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 70
บุคลากร
สามารถเขียน
หลักสูตรได้
อย่างถูกต้อง

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ร้อย 100 ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็ก
ได้รับการ
เล็กอบต.เมือง
สนับสนุน
น้อยและโรงเรียน
จํานวน ๓ แห่งมี
สื่อการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
ที่มีประโยชน์และ
พัฒนาเด็ก

กอง
การศึกษา

บ้านหนองเทา
กอง
ตําบลเมืองน้อยมี การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อเพิ่มโอกาส
การเรียนรู้แก่เด็ก
บุคลากรทางการ
กอง
ศึกมีความรูเ้ รื่อง
การศึกษา
การจัดทํา
หลักสูตรการสอน
แบบ ผ.01

-๑๓๙ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทัศนะ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง และ
ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่
เคยรู้มาก่อน
๒.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
สภาพความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรมความเป็นอยู่

5. โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม

-เพื่อจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
ประชาชน/เยาวชน/
เด็กนักเรียน

6. โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียน/ศพดใน
พื้นที่ตําบลเมือง
น้อย

-เพื่อจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับประชาชน/
เยาวชน/เด็ก
นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร โรงเรียนจํานวน ๓
เสริมนมดืม่ เพียงพอแก่ แห่ง และ ศพด.ที่
การเจริญเติบโต
จัดตั้งในตําบลเมือง
น้อย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)
30,000

๒๕๖2
(บาท)
30,000

๒๕๖3
(บาท)
30,000

30,000

ร้อยละ ๘๐
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง

๑.นักเรี ยนได้รับประสบการณ์
ตรงและมีนิสยั ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
๒.ผูเ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง
๓.ผูเ้ รี ยนมีความสามัคคี มี
ความอดทน รู ้จกั ดูแลตนเอง
และผูอ้ ื่น

กอง
การศึกษา

60,000

60,000

60,000

60,000

ร้อยละ 70
พึงพอใจใน
การจัดทํา
โครงการ

ประชาชน/เยาวชน/เด็กนักเรี ยนมี
คุณธรรมจริ ยธรรมเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

800,000

800,000

800,000

800,000 ร้อยละ 10
ได้รับนม
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
นมครบถ้วนตามหลัด
โภชนาการ

กอง
การศึกษา

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะได้รับ

แบบ ผ.01

-๑๔๐ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมเละคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนและ
ในชุมชน แสดง
ความสามารถของตนเอง
๑.เพื่อจัดหาเครื่องเล่น
สนามที่มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก
๒.เพื่อจัดหาเครื่องเล่น
สนามให้เพียงพอกับ
ความต้องการของเด็ก

8

9

โครงการจัดซื้อสื่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อ
การเรียน ศพด. การเรียนสําหรับเด็กใน
ในสังกัด อบต.
ศพด.
เมืองน้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดทําโครงการฯ
ทํากิจกรรมวันเด็ก
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
60,000

๒๕๖2
(บาท)
60,000

๒๕๖3
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)
60,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะได้รับ

ร้อยละ 80 เด็ก เด็ก/เยาวชนในตําบลได้
พึงพอใจ
ร่วมกิจกรรมแสดงออก
ถึงความสามารถ

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 เด็ก
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนจํานวน ๓
มีความพึงพอใจ
แห่งในพื้นที่ตําบล
เมืองน้อย

จัดซื้อสื่อการเรียน
สําหรับเด็กใน
ศพด.สังกัด อบต.
เมืองน้อย

130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 100

การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมเละคุณภาพชีวิต

๑.โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม
๒.เด็กปฐมวัยมีเครื่อง
เล่นสนามที่คุณภาพ
เหมาะสมฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กฯมีสื่อ
สื่อการเรียนการ การเรียนการสอน
สอนครบถ้วน ครบถ้วนทุกกิจกรรม

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.01

-๑๔๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10. โครงการพัฒนาครู โครงการพัฒนาครู
ผูด้ ูแลเด็กของ ศูนย์ ผูด้ ูแลเด็กของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน คชจ.เดินทางไป
ราชการของบุคลากร

การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมเละคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
30,000

๒๕๖2
(บาท)
30,000

๒๕๖3
(บาท)
30,000

๒๕๖4
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ า
ที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ร้อยละ ๗๐
บุคลากรได้
อบรมฯ

บุคลกรใน
กอง
สถานศึกษามี การศึกษา
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ดีมีประโยชน์
สามารถพัฒนา
เด็กในทุกๆด้าน

แบบ ผ.01

-๑๔๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ .๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

30,000

ร้อยละ 80
ประเพณีได้รับ
การสืบทอด

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑-๑๐ จัดกิจกรรมทั้ง๑๐ หมู่ บ้าน
ได้ร่วมงานและอนุรักษ์
ในวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา
ประเพณีทางศาสนา
ทุกปี

75,000

75,000

75,000

75,000

ร้อยละ 70
ประชาชนได้ร่วม
ประชาชนพอใจ กิจกรรมอนุรกั ษ์
ในกิจกรรม
ประเพณีท้องถิน่

กอง
การศึกษา

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมงานและอนุรักษ์
ประเพณี
๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญา
ในท้องถิ่นของตนเอง
๒.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัตจิ ริง
เพื่อจัดหาวัสดุกีฬา

จัดกิจกรรมงานประเพณีบญ
ุ
บั้งไฟจัดขบวนแห่/ประกวดจัด
งานประจําทุกปีละ ๑ ครั้ง
เด็กนักเรียนในโรงเรียนจํานวน
๓ แห่งในพื้นที่ตําบลเมืองน้อย

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

100,000 ร้อยละ 80
ประเพณีได้รับ
การสืบทอด
20,000 ร้อยละ 70 ภูมิ
ปัญญาได้รับ
การสืบทอด

ประชาชนได้ร่วม
กอง
กินกรรมสืบทอด การศึกษา
ประเพรี
กอง
เด็กนักเรี ยนได้รู้
สื บทอดภูมิปัญญา การศึกษา
ท้องถิ่นของ
ตนเอง

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
(รายละเอียดตามประมาณการ
ของ อบต.เมืองน้อยกําหนด)

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน/
กอง
เยาวชนในท้องถิ่น การศึกษา
มีวัสดุกีฬาออก
กําลังกาย แบบ ผ.01

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญผะ
เหวด

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

2.

โครงการส่งเสริม
การจัดงานวัน
เข้าพรรษา/ออก
พรรษา
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
งานบุญบั้งไฟ
โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเรา
โครงการจัดซื้อ
วัสดุกีฬา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2

๒๕๖4
(บาท)

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

๒๕๖3
(บาท)
30,000

1.

5.

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖2
(บาท)
30,000

โครงการ

4.

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
30,000

ที่

3.

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมประเพณีบุญผะ
เหวดในภาพร่วมทั้ง ๑๐ หมู่
บ้านปีละ ๑ ครั้ง

การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมเละคุณภาพชีวิต

ร้อยละ 80 มี
วัสดุกีฬาใช้

-๑๔๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ .๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
500,000

๒๕๖2
(บาท)
500,000

๒๕๖3
(บาท)
500,000

100,000

100,000

100,000

8 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาในการ
สนับสนุนนักกีฬา
นักกีฬาในการฝึกซ้อมและ ฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขัน
เข้าร่วมแข่งขัน

90,000

90,000

90,000

9. โครงการจัดกิจกรรมเด็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และเยาวช
กิจการของเด็กและ
เยาวชน

60,000

60,000

60,000

ที่

6

โครงการ

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา

7 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ให้
ประชาชนเยาวชนออก
กําลังกาย
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพห่างไกลยาเสพติด
และเกิดความสามัคคี

ก่อสร้างลานกีฬาตามแบบแปลน
ประมาณการกําหนดให้หมู่บ้าน
(หมู่ 1-10) หมู่ ละ 1 แห่ง
จัดการแข่งขั้นกีฬาต้านยาเสพติด
สําหรับประชาชนในเขตตําบล
เมืองน้อย หมู่ที่ ๑-๑๐

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตามรายละเอียด
โครงการที่ปฏิบัติ

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่ วยงาน
ผลลัพธ์ ที่คาด
ที่
ว่ าจะได้รับ
รับผิดชอบ

500,000 ร้อยละ 70
พอใจในการ
จัดทํา
โครงการ
100,000 ร้อยละ 70
ประชาชน/
เยาวชนเข้า
ร่วม
กิจกรรม
90,000 ร้อยละ 60
เข้าร่วม
กิจกรรม
60,000

ประชาชน
กองช่าง
เยาวชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย
ประชาชน/
กอง
ยาวชนมี
การศึกษา
สุขภาพดีและ
ห่างไกลยา
เสพติด
ประชาชน/
กอง
สมาชิก/
การศึกษา
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ เด็กเยาวชนมี
กอง
เด็กและ
ความสุขใน การศึกษา
เยาวชนพึง การร่วม
พอใจ
กิจกรรม
แบบ ผ.01

-๑๔๔ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ .๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1.

โครงการปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ
ประโยชน์ภายในเขตตําบล
เมืองน้อย หมู่ที่ ๑ - ๑๐

- เพื่อให้บริเวณที่ ปลูกปุาชุมชน ๙
สาธารณะมีความ แห่ง
ร่มรื่นและสวยงาม

2.

โครงการอบรมเยาวชนรักปุารักษา
สิ่งแวดล้อม

เพื่อปลูกจิตสํานึก
ให้เยาวชนรักปุา
และสิ่งแวดล้อม

3.

โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4.

โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
และปรับปรุงทัศนียภาพรวมทั้งการ
สนับสนุนการปูองกันภาวะโลกร้อน

เพื่อให้ราษฎรได้มี
ส่วนร่วมในการ
รักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติในพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนมี จัดทําโครงการฯ
จิตสํานึกในการ
กิจกรรมปีละ 1
รักษาความสะอาด ครั้ง
และอนุรักษ์ไว้

อบรมเยาวชนรัก
ปุารักษา
สิ่งแวดล้อม
จํานวน ๓ รุ่น
จํานวน ๑๐
แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ได้รับ

๒๕๖1
(บาท)
10,000

๒๕๖2
(บาท)
10,000

๒๕๖3
(บาท)
10,000

10,000

ร้อยละ 20 ปุา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนเข้าร่วม
ปลูกปุาพื้นปุา
เพิ่มขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 70
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม

เยาชนมีความ
ภูมิใจในการได้
ช่วยอนุรักษ์ผืนปุา

สํานักงาน
ปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 70
ทรัพยากรธรรม
ชาติได้รับการ
อนุรักษ์

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 60
ประชาชนมี
จิตสํานึกที่ดีใน
การปูองกัน

เยาวขนประชาชน สํานักงาน
มีจิตสํานึกในการ
ปลัด
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ
ประชาชนมี
สํานตักงาน
จิตสํานึกที่ดี
ปลัด
เพิ่มขึ้นในการ
ปูองกันปัญหาโลก
ร้อน
แบบ ผ.01

-๑๔๕ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ .๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5.

โครงการชุดคลองรอบปุา
เพื่อให้มีคลองเป็นแนวเขต
ชุมชนหนองม่วง(หนองคาด) ปูองกันปุาชุมชน
บ้านหนองเทาหมู่ ๓

ขุดคลองรอบปุา
ชุมชนกว้าง 3 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

100,000

๒๕๖2
(บาท)
-

6.

โครงการรณรงค์ปลูกปุา
ทดแทนในพื้นที่สาธารณะ
บ้านหนองเทาหมู่ ๓

-เพื่อรณรงค์ปลูกปุา
ทดแทนในที่สาธารณะ

-จัดทําโครงการปลูก
ปุาทดแทนในที่
สาธารณะทุกปี

100,000

100,000

100,000

7.

โครงการค่ายปลุกจิตสํานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.เพือ่ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในและนอก
โรงเรียน
๒.เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
นักเรียนตระหนักถึง
ผลกระทบในการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนจํานวน ๓
แห่งในพื้นที่ตําบล
เมืองน้อย

30,000

30,000

30,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง
พึงพอใจใน พอใจใน
โครงการ
การมีแนว
เขตปูองกัน
ปุาชุมชน
100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน สํานักงาน
ประชาชน ร่วมปลูก
ปลัด
ร่วม
ปุาทําให้ปุ
กิจกรรม
ไม้เพิ่มขึ้น
30,000 ร้อยละ 70 เด็ก
กอง
เข้าร่วม
นักเรียนท การศึกษา
กิจกรรม
ทั้ง 3 แห่ง
เข้าค่าย
กิจกรรม

แบบ ผ.01

-๑๔๖ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการด้ านองค์ กร
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

-

ร้อยละ 100
ได้ดําเนินการ

สมาชิก/ผู้บริการ
ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาใหม่

สํานักงาน
ปลัด

ร้อยละ 80
ได้รับความ
การประเมิน

การบริการของ
อบต.ได้รับการ
ประเมิน

สํานักงาน
ปลัด

จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิก อบต.
กรณี ครบวาระหรื อมี
ตาแหน่งว่าง

200,000

2. โครงการสารวจความพึง

จ้างเหมาหน่วยงานฯสารวน
ความพึงพอใจกาให้บริ การ
งานของอบต.เมืองน้อยปี ละ
๑ ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

200,000

200,000

200,000

40,000

40,000

40,000

200,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ประสบการณ์
และความรู้
40,000 ร้อยละ 80
ผู้รับบริการพึง
พอใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อสารวจความพึง
พอใจการให้บริ การของ อบต. พอใจการให้บริ การ
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลเมืองน้อย

3.. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของพนักงานตําบลเข้าร่วม
การฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่าง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ บุคลาการเข้าฝึกอบรมตาม
ความสามารถใน หลักสูตรความต้องการ/ของ
การปฏิบัติงาน
กรม/หน่วยงานอื่น

5 โครงการเผยแพร่และ
เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ประชาสัมพันธ์กิ
อบต.
จารงานของอบต.

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของอบต.ตลอดทั้งปี
และจัดทําวารสาร อบต.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)

1. โครงการเลือกตั้งผูบ้ ริ หาร เพื่อจ่ายเป็ น
หรื อสมาชิก อบต.กรณี ครบ ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
วาระหรื อมีตาแหน่งว่าง
การดาเนินการ
จัดการเลือกตั้ง

โครงการ

ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖2
(บาท)
-

ที่

๒๕๖1
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ สํานักงาน
ผู้บริการได้รับ
ปลัด
ความรู้ประสบการณ์
ตรงในการทํางาน
อบต.มีวารสาร
สํานักงาน
แสดงผลการทํางาน
ปลัด
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
แบบ ผ.01

-๑๔๗ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการด้ านองค์ กร
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

7. โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนที่
ภาษี
8. โครงการจัดทําข้อมูล/ทําเนียบ
อบต.

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖4
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาด
ว่ าจะได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖1
(บาท)
30,000

๒๕๖2
(บาท)
30,000

๒๕๖3
(บาท)
30,000

30,000

ร้อยละ
80 พึง
พอใจใน
การรับรู้
ข่าวสาร

ประชาชนรับรู้ สํานักงาน
ข้อมูลข่าวสาร
ปลัด
และได้รับ
บริการสะดวก

ร้อยละ
100
จัดเก็บ
ภาษีครบ
ร้อย 80
ทําเนียบ
เป็น
ปัจจุบัน

อบต.จัดเก็บ
ภาษีได้ทั้งหมด

กองคลัง

ทําเนียบ
บุคลากร/ผู้
บริการเป็น
ปัจจุบัน

สํานักงาน
ปลัด

เพื่อให้การบริหาร
องค์กรมีความสะดวก
รวดเร็วประชาชนเข้า
มามีสวนร่วมรับรู้
รับทราบการ
บริหารงานของอบต.ให้
มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาปรับปรุงระบบสาระ
สนเทศของอบต.ให้ทันสมัย
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก

จัดทําและปรับปรุงแผนที่
ภาษีให้เป็นปัจจุบันทุกปี

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อรวบรวมข้อมูลของ
อบต.ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ

จัดทําและรวบรวมข้อมูล
ของอบต.

10,000

10,000

10,000

10,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.01

-๑๔๘ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการด้ านองค์ กร
๖.2 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๖4
(บาท)

หน่ วยงา
ผลลัพธ์ ที่คาดว่ าจะ นที่
รับผิดชอ
ได้รับ
บ

โครงการสมทบกองทุน เพื่อจ่ายสมทบเข้า
บําเหน็จบํานาญของ
กองทุนบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น บํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
เงินค่าสํารองจ่าย
-เพื่อไว้ใช้ใน
กรณีฉุกเฉินทีไ่ ม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า

ส่งเงินสมทบให้กองทุนฯปี
ละ ๑ ครั้ง

180,000

180,000

180,000

180,000 สวัสดิการการ
พนักงานส่ วน
สํานักงา
ทํางานเพิ่มขึ้นร้อย ท้องถิ่นมีสวัสดิการ นปลัด
ละ ๘๐
ครบทุกคน

ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีไ่ ม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนได้รับ

3.

โครงการเงินสมทบอง
ทุนประกันสังคมของ
ลูกจ้าง

เพื่อสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง อบต.
เมืองน้อย

เงินสมทบประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง อบต.เมือง
น้อยตลอดปีงบประมาณ

60,000

60,000

60,000

4.

โครงการก่อสร้างบ้าน
เทิดไท้องค์ราชันฯ

เพื่อช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย

ก่อสร้างบ้านสําหรับผู้ยากไร้
ตามแบบแปลนที่กําหนด

300,000

300,000

300,000

1.

2.

อบต.เมืองน้อยมี
งบประมาณสารอง
ไว้ใช้จ่ายในกรณี
จาเป็ นเร่ งด่วน

สํานักงา
นปลัด

สวัสดิการพนักงาน อบต.เมืองน้อยส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ เงินสมทบเข้า
กองทุน
ประกันสังคมเพื่อ
เป็นสวัสดิการแก่
พนักงานจ้าง
300,000 ร้อยละ 60 ผู้
ผู้ยากไร้ได้รับการ
ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ

สํานักงา
นปลัด

ความช่วยเหลือ
ทันที ร้อยละ ๕๐

60,000

สํานักงา
นปลัด

แบบ ผ.01

-๑๔๙ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร
๖.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

1.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่ เพื่อเป็ นศูนย์ช่วยเหลือ
จัดตั้งศูนย์ฯณ อบต.เมือง
เกลี่ยระงับข้อพิพาทตาบล ประชาชนกรณี เกิดข้อพิพาท น้อยจานวน ๑ ศูนย์
เมือง
ต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ร้อย 60 ประชาชน
สํานักงาน
ประชาช มาใช้บริการ
ปลัด
นพอใจ ศูนย์ฯในการ
ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเกิดมี
ความพอใจ

-๑๕๐รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการสาธารณสุข
1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. อุดหนุนสาธารณสุข
เพื่ออุดหนุน
อุดหนุนสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและหรือ สนับสนุนการ
ประจําหมู่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บา้ น พัฒนาสาธารณสุข หรือคณะกรรมการ
(อสม)
มูลฐาน
หมู่บ้าน(อสม)ตาม
โครงการหมู่บ้านละ
7,500 บาทจํานวน
10 หมู่บ้านปีละ 1
ครั้ง

๒๕๖1
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
75,000 75,000

๒๕๖4
(บาท)
75,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100 ทุด
หมู่บ้าน
ได้รับ
อุดหนุน

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาด รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ว่าจะได้รับ หลัก
อุดหนุน
อสม.ของแต่ละ สํานักงาน สาธารณสุข
หมู่บ้านปฏิบตั
ปลัด
ประจําปมู่
หน้าที่ด้วยการ
บ้าน(อสม)
เข้มแข็ง

-๑๕๑-

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
1.

2

3.

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อ เพื่ออุดหนุน อุดหนุนตาม
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะ ศูนยญ์ฯ
โครงการฯให้
เกษ
จังหวัดศรีสะ ศูนย์ปฏืบัติการ
เกษ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ปีละ 1
ครั้ง
อุดหนุนที่ทาการปกครอง(ศูนย์ เพื่ออุดหนุนที่ อุดหนุนตาม
ต่อสูเ้ อาชนะปั ญหายาเสพติด
ทาการ
โครงการฯปี ละ ๑
และศูนย์อานวยการป้ องกันภัย ปกครองตาม ครั้ง
ฝ่ ายพลเรื อนอาเภอกันทรารมย์ โครงการฯ
อุดหนุนที่ทาการปกครอง(ศูนย์ เพื่ออุดหนุน อุดหนุนตาม
ต่อสูเ้ อาชนะปั ญหายาเสพติด
ปกครอง
โครงการฯปี ละ ๑
และศูนย์อานวยการป้ องกันภัย อาเภอกันทรา ครั้ง
ฝ่ ายพลเรื อนอาเภอกันทรารมย์ รมย์ตาม
ตามโครงการฝึ กอบรม อปพร. โครงการฯ
ต้านยาเสพติดเสริ มสร้างวิถีชีวติ
แบบประชาธิปไตยและ

๒๕๖1
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
คาดว่าจะ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
ได้รับ
ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนใน สํานักงาน
ศูนย์ฯศก
ตามโครงการ พื้นที่ปลอด
ปลัด
ปัญหายา
เสพติด

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนใน
ตามโครงการ พื้นที่ปลอด
ปัญหายา
เสพติด

สํานักงาน
ปลัด

ศูนย์
ปฏิบัติการฯ
อ.กันทรา
รมย์

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1 ครั้ง อปพร.ได้รับ
ตามโครงการ การฝึกและ
ประชาชน
รู้จักปกปูอง
สถาบัน

สํานักงาน
ปลัด

ปกครอง
อําเภอ
กันทรารมย์

-๑๕๒-

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. โครงการอุดหนุน
เพื่อเพื่อให้
เด็กนักเรี ยน
ค่าอาหารคลางวัน
นักเรี ยนมีอาหาร โรงเรี ยน(บ้านเมือง
โรงเรี ยนในสังกัด
กลางวัน
น้อยหนองมุข/บ้าน
สพฐ.ในเขตตาบล
รับประทาน
หนองน้ าโนนสวน
เมืองน้อย
เพียงพอและตาม และบ้านหนองเทา
หลักโภชนาการ จากระดับอนุบาลป.๖
2. อุดหนุนี่ทาการ
เพื่ออุดหนุนที่ทา อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
การปกครองใน ปกครองอาเภอ
กันทรารมยฺตาม
การดาเนิน
กันทรารมย์ตาม
โครงการจัดงาน
กิจกรรม
โครงการ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิ
ธรรมนาชีวขี องดี
กันทรารมย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ
100 เด็ก
ได้รับ
อาหาร
เสริมนม

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ
70
ประชาชน
ในพื้นที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ปฏิบัติ
ธรรม

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาด รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ว่าจะได้รับ หลัก
อุดหนุน
เด็กนักเรียนมี
กอง
รร.สังกัด
โภชนาการที่ดี การศึกษา สพฐในเขต
ร่างกาย
อบต.เมือง
เจริญเติบโต
น้อย
ตามวัย

ประชาชนใน
พื้นที่ได้เข้า
ร่วมปฏิบตั ิ
ธรรม

กอง
การศึกษา

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ
กันทรารมย์

-๑๕๓ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่อให้การ
อุดหนุนให้ต่อเมื่อ
จังหวัดตามโครงการจัด ส่งเสริ ม
ได้รับการอนุมตั ิจาก
งานเทศกาลดอกลาดวน สนับสนุน
คณะกรรมการกระจาย
บาน สื บสานประเพณี สี่ กิจกรรมอัน
อานาจฯ
เผ่าไทยศรี สะเกษ
เป็ นประโยชน์
2 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอกันทรารมย์ตาม
โครงการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาด
จังหวัดศรี สะเกษ
3 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอกันทรารมย์ตาม
โครงการส่งเสริ มงานรัฐ
พิธี

เพื่อให้การ
ส่งเสริ ม
สนับสนุน
กิจกรรมอัน
เป็ นประโยชน์
เพื่อให้การ
สนับสนุนจัด
กิจกรรมงานรัฐ
พิธี

๒๕๖1
(บาท)
๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาด รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ว่าจะได้รับ หลัก
อุดหนุน
อุดหนุน ปี ประชาชนได้
กอง
ปกครอง
ละ 1 ครั้ง ร่วมสืบสาน
การศึกษา จังหวัดศรีสะ
วัฒนธรรม
เกษ
ประเพณีอันดี
งานของจังหวัด
ศรีสะเกษ

อุดหนุนให้ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการกระจาย
อานาจ

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

อุดหนุนให้ ประชาชนได้
ปีละ 1
ร่วมสืบสาน
ครั้ง
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

ปกครอง
อําเภอ
กันทรารมย์

อุดหนุนให้ที่ทาการ
ปกครองอาเภอกันทรา
รมย์จดั กิจกรรมงานรัฐ
พิธีต่างๆเป็ นประจาทุก
ปี

5,000

5,000

5,000

5,000

อุดหนุนปี
ละครั้ง

กอง
การศึกษา

ปกครอง
อําเภอ
กันทรารมย์

กิจกรรมงานรัฐ
พิธีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
การจัดงาน

-๑๕๔-

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการด้ านองค์ กร
๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 อุดหนุนองค์การบริ การ เพื่ออุดหนุน อบต. อุดหนุนให้ต่อเมื่อ
ส่ วนตาบลดูนตาม
ดูนตามโครงการที่ ได้รับการอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการ
โครงการปรับปรุ ง
ขอรับฯ
กระจายอํานาจฯ
บารุ งรักษาและจัดหา
วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับการ
อานวยการของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2. โครงการอุดหนุน
หน่วยงานอื่นๆตาม
โครงการฯและอานาจ
หน้าที่ที่หน่วยงานขอรับ
การสนับสนุน

อุดหนุน อบต.ดูน
ปีงบประมาณละ 1
ครั้งตามโครงการฯ

เพื่ออุดหนุน
หน่วยงานอื่นตาม
โครงการฯและ
อานาจหน้าที่ที่
ขอรับการ
สนับสนุน

อุดหนุนตามอานาจ
หน้าที่หน่วยงานอื่น
ตามโครงการที่ขอ

อุดหนุนให้ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ

๒๕๖1
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

๒๕๖4
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาด รับผิดชอบ ขอรับเงิน
ว่าจะได้รับ หลัก
อุดหนุน
ร้อยละ
การดําเนินการ สํานักงาน
อบต.ดูน
80 ใช้เป็น จัดหาพัสดุของ
ปลัด
สถานที่
หน่วยงาน
ดําเนินการ บรรลุตามวัถุ
จัดซื้อจัด ประสงค์
จ้างโดยวิธี
สอบราคา

-๑๕๕แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนนลาดยางบ้านหนองเทา มาตรฐานและ
ไปบ้านเมืองน้อยหมู่ 6
สัญจรสะดวก

2.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านหนองมุขหมู่
5ไปบ้านผึ้งตําบลทาม

3.

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
คสล.จากบ้านหนองมุขหมู่ มาตรฐานสัญจร
5ไปบ้านกอกตําบลละทาย สะดวก

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานสัญจร
สะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)
ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดความ 10,000,000
กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ
๔,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ
กําหนด)
ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว
2,600,000
๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
(รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบ
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖2
(บาท)
-

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)

-

-

-

2,500,000

-

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ ละ 80
ประชาชนพึงพอใจ
ในกิจกรรม
โครงการ
ร้อยละ ละ 80
ประชาชนพึงพอใจ
ในกิจกรรม
โครงการ

ประชาชน
สัญจร
สะดวก
รวดเร็ว
ประชาชน
สัญจร
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง/
อบจ.กร

ร้อยละ ละ 80
ประชาชนพึงพอใจ
ในกิจกรรม
โครงการ

ประชาชน
สัญจร
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง/
อบจ.กร

กองช่าง/
อบจ.กร

-๑๕๖แบบ ผ.03
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านหนองมุขไปบ้านโนนสวน

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานสัญจร
สะดวก

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน
หนองมุขหมู่ 5ไปบ้านหนองน้ําเต้า
หมู่ 4,10
6. โครงการชุดลอกหนองแหนบ้าน
หนองมุขหมู่ 5

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานสัญจร
สะดวก

7. โครงการชุดลอกหนองเขื่อนช้าง

เพือ่ ทําให้หนองน้ํามีความลึกใน
การกักเก็บน้ําได้

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ
ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ในฤดู
ฝนและมีเพียงพอในฤดูแล้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖1
(บาท)
-

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400
เมตร หนา 0.15 เมตร(ตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
ขนาดความกว้างหนอง 12 ไร่ 2,000,000
ลึก 3 เมตร (ตามแบบแปลน
ประมาณการ)
หนองเขื่อนช้างบ้านเมืองน้อย
หมู่ที่ 8ขอบสระกว้าง4 เมตร
พร้อมขึ้นดินทําถนนรอบสระ
กว้าง 4 เมตร ลอกหนองลึก
ประมาณ 3 เมตรตามแบบ

-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
3,000,000

๒๕๖4
(บาท)
-

-

-

3,500,0
00

-

-

-

600,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
หลัก
ได้รบั
ร้อยละ 80 ประชาชน
กองช่าง/
ประชาสัญจร สัญจร
อบจ ศก.
สะดวก
สะดวก
ร้อยละ 80 ประชาชน
กองช่าง/
ประชาสัญจร สัญจร
อบจ ศก.
สะดวก
สะดวก
ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง/
ประชาชน
ทําในการ
อบจ ศก.
พอใจในการ ทํา
ดําเนิน
การเกษตร
โครงการ
ตลอดทั้งปี
ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง/
ประชาชน
ทําในการ
อบจ ศก.
พอใจในการ ทํา
ดําเนิน
การเกษตร
โครงการ
ตลอดทั้งปี

-๑๕๗-

แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. โครงการขุดลอก
เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ํา
ห้วยเทินบ้านหนอง ธรรมชาติให้สามารถกักเก็บ
เทาหมู่ 9
น้ําไว้ได้ในฤดูฝนและมี
เพียงพอในฤดูแล้ง
2. โครงการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ํา
ประตูเปิดปิดน้าํ
ธรรมชาติให้สามารถกักเก็บ
ฝายห้วยเทินบ้าน น้ําไว้ได้ในฤดูฝนและมี
หนองเทาหมู่ 9
เพียงพอในฤดูแล้ง

กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
ลึก ๓.๕๐ เมตร มีคันดินโดยรอบ ทางน้ํา
เข้า/ออก(รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบแปลนประมาณการที่กําหนด
ก่อสร้างตามแบบแปลนประมาณการที่
กําหนด

3. โครงการก่อสร้าง
แก้มลิงห้วยเทิน
บ้านหนองเทาหมู่
๓,๙ ตําบลเมือง
น้อย

กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
ลึก ๓.๕๐ เมตร มีคันดินโดยรอบ ทางน้ํา
เข้า/ออก(รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบแปลนประมาณการที่กําหนด

-เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ํา
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้
กลับคืนความอุดมสมบูรณ์
-เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําในการ
ทําการเกษตร และอุปโภค
บริโภคของราษฎรในพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
10,000,000

๒๕๖2
(บาท)
-

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)

-

1,000,000

-

-

-

36,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ
ของการ
กักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
100 มี
ประตู
เปิด/ปิด
ฝายฯ
ร้อยละ
80 แหล่ง
น้ําได้รบั
การฟืนฟู

ประชาชนมี
แหล่งน้ําทํา
การเกษตร
ตลอดทั้งปี
ประชาชนมี
น้ําทํา
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

กองช่าง/
จังหวัดศรีสะ
เกษ
กองช่าง/
จังหวัดศรีสะ
เกษ

ประชาชนใน 1,000,00
พื้นที่มีแหน่ง 0กองช่าง/
น้ําทํา
จังหวัดศรีสะ
การเกษตร
เกษ

-๑๕๘แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4. โครงการขุดลอก
หนองกระเตา
บ้านเมืองน้อยหมู่
6
5. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้าหนอง
เทาหมู่ 9

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาต
ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืน
ความอุดมสมบูรณ์และใช้
เป็นแหล่งกักเก็บน้ําทํา
การเกษตร
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
น้ําในการอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอและสะอาด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กว้าง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก
3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
78,750 ลบงม.(ราละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
เทาหมู่ 9 จํานวน 1 แห่งตามแบบแปลน
ของกรมทรัพย์ฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖1
(บาท)
-

๒๕๖2
(บาท)
4,180,000

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ร้อยละ
80 แหล่ง
น้ําได้รบั
การฟืนฟู

ประชาชนใน 1,000,00
พื้นที่มีแหน่ง 0กองช่าง/
น้ําทํา
จังหวัดศรีสะ
การเกษตร
เกษ

2,000,0000

-

-

-

ร้อยละ
80 พอใจ
ในการ
บริการฯ

ประชาชนมี
กองช่าง/
น้ําในการ
จังหวัดศรีสะ
อุปโภคบริก
เกษ
โภคเพียงพอ
และสะอาด

-๑๕๙แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการติดตั้ง
เพื่อเป็นการปูองกันภัยให้
กล้องวงจรปิด
ประชาชนและทรัพย์สิน
CCTV ภายในพื้นที่
ตําบลเมืองน้อยทุก
หมู่บ้าน (หมู่ 1-หมู่
10)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดหากล้อง กล้องวงจรปิด CCTV พร้อม
การติดตั้งในพื้นที่ตําบลเมืองน้อยทุก
หมู่บ้าน จํานวน 10 หมู่ รายบเอียดตาม
สํารวจประการการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)
1,000,000

๒๕๖2
(บาท)
-

๒๕๖3
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ
80
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1,000,00
0กองช่าง/
จังหวัดศรีสะ
เกษ

-๑๖๐-

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่

1.

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการหนึ่งหลังหนึงอย่าง เพื่อส่งเสริมให้
สร้างความสุขในเรื่อง
ประชาชนทุกหลังเรือน
โภชนาการ
ปลูกพืชพักสวนครัวไว้
รับประทานเองภายใน
บ้าน

1 โครงการ

-

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

จัดส่งเสริม/รณรงค์ให้ทุก
หลังคาเรือนปลูกพักสวนครัว
อย่างน้อย 2 อย่างต่อหลัง
เพื่อรับประทานเองโดยธรรม
ขาติ

-

-

-

-

--

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ ที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ

ร้อยละ
60
ประชาชน
มีสุขภาพที่
ดี

ประชาชน
ลดค่าใช้จ่าย
ในเรื่องการ
กินและ
ปลอด
สารพิษ

สํานักงาน
ปลัด

-

-

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-๑๖๑แบบ ผ.
08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

รวมรวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-๑๖๒-

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทคี่ วรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชา

รัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทคี่ วรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขี ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน์ (5)
3.5 กลยุทธ์ (5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))

(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(เช่น จะทํา สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ (PEST)
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
องค์การ
เศรษฐกิจ

(Organization)

(Economic)
วิทยาการ
(Technology)

พัฒนา เติบโต อยูร่ อด

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กร
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกล่ า วถึ ง การปกครองของไทยในปั จ จุ บั น อาจแบ่ง ระดั บ การเมื อ งออกได้ เป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ
อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้าน
นั้นๆ เป็นต้น
ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้
เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น
ในอนาคต อานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอานาจการปกครอง(Centralization)
หรือ การกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจาเป็นที่จะต้องทราบ
ความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้า ที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกาหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน
เพราะการเมื อ งท้ อ งถิ่ น เหล่ า นี้ มี ค วามเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น และจะต้ อ งมี ผ ลกระทบต่ อ อปท.ไม่ ท างตรงก็ ท างอ้ อ ม
ข้าราชการท้องถิ่น ควรพยายามปรั บ ข้อเท็จจริงในท้องถิ่น ให้ เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบีย บ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่ จะ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทาให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่
กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็น
ต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทางานหา
เงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึง
ปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น
ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสาคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมการดารงค์ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็
บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกาหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจาเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก
สาเหตุการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่นที่ส่ งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้ห มด การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสาคัญเพียงแต่
ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่
เป็นประจา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบ
กับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงาน
ท้องถิ่นให้ ความส าคัญในการอ่านหนั งสื อสั่งการของกรมส่ งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจา ก็จะนามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทยพม่า
ลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปิ นส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมี
รูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า
ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนา เข้า (เรียกว่าสินค้า
อ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้น
จะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้ น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลศรีค้ํา ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์การบริห ารส่ วนตําบล ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
สําคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จําเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัญหาจากสินค้าล้นตลาด ไม่มีราคาเนื่องจากสินค้าต่างๆจากเพื่อบ้านเข้ามาดีตลาดบ้านเราและราคาถูก
กว่าทําให้การจําหน่ายสินค่าต่างมีปัญหา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองน้อย ต้องให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ล ะชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุา ฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น
จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษยังเป็น ภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน
ดังนั้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเมื องน้ อย จึงได้เ ส่ งเสริม สนั บสนุ น การจั ดการเรี ยนการสอนของครูควรเน้ นด้า น
ภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะเพิ่มมากขึ้น

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิ ด
ป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้าย
ที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต
อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษี
บารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริก ารที่เป็น
ชาวต่างชาติ

