
  

        
 

แผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ( พ.ศ. 2559 – 2561)   
ได้จัดทําขึน้ตามแผนปฏิบัตกิารกระจายอํานาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  อันมี
ลักษณะเปน็การกําหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรบัปงีบประมาณแต่ละป ี 
ซึ่งมคีวามต่อเนื่องและเปน็แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามป ี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจําทุกป ี เปน็การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตัิ   เป็นเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําป ีพ.ศ. 2559 เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเปน็ไปดว้ยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ในครั้งนี้ ไดร้ับความร่วมมือเปน็อย่างดี
จากคณะกรรมการพัฒนาฯ  ประชาชน  ประชาคมหมู่บ้าน  ผู้นําหมู่บา้น  และสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบล  ท่ีได้รว่มกันระดมความคดิและแนวทางในการพัฒนาตาํบลโนนกาเล็น 

องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนกาเล็น  ขอขอบคุณทุกฝ่าย  และหวงัเปน็อย่างย่ิงว่า
แผนพัฒนาสามปี จะเปน็แนวทางในการพัฒนาตําบลโนนกาเล็น ให้มคีวามนา่อยู่และเข้มแขง็แบบย่ังยืน
ต่อไป 

  
 
    องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
        มิถุนายน  2558 
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ส่วนท่ี  1 
 

  
 

         
 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักแนวคิดท่ีว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้
มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มกกว่าหนึ่งโครงการ / 
กิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
กล่าวคือ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี โดยการนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีท่ีจะจัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได้จัดทํางบประมาณ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  
2548 “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
  ดังนั้นโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น
ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ 
โครงการ / กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ 
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช้จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีได้ต่อไป                  

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. แสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3. แสดงถึงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

บทนํา 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
1. แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4. เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ การเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินงาน 7 ข้ันตอน ดังนี้     
 

ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทําการประสานงาน และเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในห้วงปี 
พ.ศ.2558 – 2560 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกล่าวจะเป็นการ
กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และกําหนดปฏิทินการทํางานในระยะเวลาสามปีต่อไป 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และประชาคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องทราบถึงข้ันตอนและวิธีการท่ีจะต้องดําเนินการต่อไป 
 

ข้ันตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้องท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน 
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดการประชุมระหว่าง คณะกรรมการท้องถ่ิน ประชาคม
ท้องถ่ิน   และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก    
ให้เวทีการประชุมดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน 

 

แผนพัฒนาสามปีต่อไป    แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เม่ือครบหนึ่งปี) ให้เวที
การประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและเสนอโครงการ/
กิจกรรม ท่ีกําหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่   ซ่ึงในข้ันตอนนี้  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจการท่ีเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  3. เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง 
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ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ในข้ันนี้ จะต้องมีการดําเนินการ
ดังนี้ 
                1)   พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันในระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่นใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบานราก  ได้กําหนด แนวทางการพัฒนาสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
โดยเวทีการร่วมประชุมร่วมได้กําหนด โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ ซ่ึงอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงได้กําหนดโครงการปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า 
หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑ์มาขายให้
นักท่องเท่ียวซ่ึงกําหนดในแผนพัฒนาสามปี แล้วจะต้องกําหนดห้วงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน  
                 

        

                          2)    มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนา  
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้น ยังมีการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ในช่วงถัดปีด้วย 
เนื่องจากในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกันกว่า
สามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีต่อเนื่องไปใน
ระยะยาวด้วย ซ่ึงอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทําแผนพัฒนาสามปีได้ เช่น โครงการจัดทําขยะ 
มูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลายท่ีต้องดําเนินการต่อเนื่องเนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย 
ดังนั้น  ในข้ันของการพิจารณากําหนดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
  -  งบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  -  ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆขององค์กรส่วนท้องถ่ิน 
  -   ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถมาเข้าร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบกา  ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ        

เม่ือพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้อองแยกประเภทโครงการออกอย่างน้อย 3  ประเภทคือ 
(1)  โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถท้ังด้านกําลัง 

เงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการได้เอง 
(2) โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะ
ดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบการของทาง
ราชการ 

(3) โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการใหญ่  หรือเป็นโครงการท่ีหน่วยงาน 
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้วท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือคณะกรรมการพัฒนาร่วมกําหนดยุทธศาสตร์จากปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ ข้อจํากัด โอกาส 
(swot) ตลอดจนกรสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดการทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวบ 

ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล้วยังจะต้อง
วิเคราะห์ ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของ
ห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพ่ือจะเป็นข้อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถ
นํามาวิเคราะห์    จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ได้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล   ประกอบด้วย 4  กิจกรรมหลัก คือ 
       1.  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
       2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
       4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

 
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ 

    

(1)  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาส่วน 
ท้องถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและนําเนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือการประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีท่ี
ผ่านมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ   
  (2)  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมา  ให้ท่ี
ประชาคมตามข้อ 1  ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมท้ังให้สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของประชาคมตําบล/ชุมชน  ในห้วงระยะเวลาสามปี  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้) ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การ
พัฒนาใดท่ียังไม้ได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องกําหนดข้ึนใหม่    
ก็อาจกําหนดข้ึนได้  แต่ท้ังนี้ต้องแสดงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
   (3)  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาท่ี
หลากหลาย ซ่ึงล้วนแต่มีความจําเป็นในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ท้ังสิ้น  แต่มีความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันท่ีประชุมตามข้อ 1  จะต้องร่วมกันจัด
เรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว  ไม่ได้หมายความว่าแนว
ทางการพัฒนาทุกแนวทางเม่ือได้รับการพิจารณาแล้วต้องดําเนินการ  แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนานั้น  อาจมีแนวทางท่ีจําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติวิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี  ต้ังแต่
วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีลงคะแนนคัดเลือก  โดยใช้บัตรลงคะแนนจัดลําดับ  วิธีการ
จัดลําดับความสําคัญท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating Scale  หรือ Strategic Graphg  หรือวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละส่วนสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
   (4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้วท่ี
ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดําเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคล
เป็นหลัก  ดังนั้น  เพ่ือทบทวนการยืนยันการจัดลําดับความเป็นไปได้ทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรนําเอาแนว
ทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค อีกครั้ง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาโครงการ / กิจกรรมอย่างถูกต้อง 
 

ข้ันตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 

  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปีโดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาในสามปี บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาต้ังแต่
ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินแล้ว แต่อาจนํามาปรับให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี 
  2. ในข้ันตอนนี้ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะต้องดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย่อมมีหลากหลาย ซ่ึงท่ีประชุมจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
 
  (1)  พิจารณากิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดอย่าง
รอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรม ท่ีครบถ้วนซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็น
ผู้ดําเนินการ 
  (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการดําเนินงานและในด้านของผลการ
ดําเนินการเพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
            - จากความจําเป็นเร่งด่วน 
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- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          - ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็น 

วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี 
 

ข้ันตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนําโครงการท่ีได้จากการจัดเวทีประชาคมมาจัดทํารายละเอียด ซ่ึงจะสามารถรู้
เป้าหมายการพัฒนา งบประมาณ ตลอดจนทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 

ข้ันตอนที่  6  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี  มีเค้าโครงการประกอบด้วย 7  ส่วน ดังนี้ 

       ส่วนท่ี  1  บทนํา 
      ส่วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         ส่วนท่ี  3  ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
        ส่วนท่ี  4  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
         ส่วนท่ี  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
         ส่วนท่ี  6  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
          ส่วนท่ี  7  การติดตามและการประเมินผลการพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดเวทีประชาคมซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประชาคมท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประกอบร่างแผนพัฒนาสามปี จัดเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 
 

 
ข้ันตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศให้แผนพัฒนาสามปี 

 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านมาการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับ
อําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  2.  ผู้บริหารท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมกาประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เสนอ
ขอรับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
  3.   เม่ือสภาท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถ่ินจะส่งให้ผู้บริหารท้องถ่ินใช้
แผนพัฒนาสามปีและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
อําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

วัตถุประสงค์  เพ่ือสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ ตลอดจนประกาศให้ประชาชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ     
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                   วัตถุประสงค์ในการวางแผนพัฒนาสามปี 
 

 

1. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตําบล เพ่ือให้การพัฒนามีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

2. เพ่ือให้ประชาชนในตําบล เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตําบล โดยผ่านกระบวนการ
ประชาคม 

3. เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างถูกต้องและตรงต่อความต้องการ 
4. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการประสานงานด้านการวางแผนพัฒนาตําบลกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. เพ่ือเป็นแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบ ในการพัฒนาระหว่างตําบลกับส่วนราชการและ

หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
 

 

                           ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสามปี 
 

 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น มีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนและแน่นอน 
2. ทําให้เกิดการประสานการดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยลด

ความขัดแย้งและขจัดความซํ้าซ้อนในการบริหารงาน 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น สามารถเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด ในการแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องและสามารถป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
4. ทําให้สามารถตรวจสอบติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนควบคุม

การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
5. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในตําบลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
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แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี   
( พ.ศ.  2559 – 2561 ) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 

2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้คํานึงถึงความสอดคล้องของกระบวนการและห้วงเวลาการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน พร้อมท้ังนําแนวทางการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น 

 
เพ่ือให้การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  จึงกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2559 – 2561 )  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

1. กําหนดห้วงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความสอดคล้อง 
กับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยการใช้ข้อมูลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมดําเนินการกับหมู่บ้าน/
ชุมชน และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มากําหนดประเด็นการพัฒนา 

2. พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีประชาชนในท้องท่ีตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน  และ 
โครงการท่ีจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ 10 (2)  จดัทําเป็นบัญชีโครงการ
เพ่ือการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ  
พิจารณาคัดกรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการนําเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ  ระดับจังหวัด
เพ่ือพิจารณามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

3. ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เน้นย้ําการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล  และ 
กระทรวงมหาดไทย  คือการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 
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 ส่วนท่ี  2 
 
 
 

  

             สภาพท่ัวไปของตําบลโนนกาเล็น 
 
 
 

� สภาพท่ัวไป 
 

1.1  ประวัติความเป็นมา  
            ตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอสําโรง  

ประชาชนส่วนใหญ่จะย้ายมาจากท้องท่ีของอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือมาหาแหล่งทํามาหากินแหล่งใหม่ เช่น  
ย้ายมาจากอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจากห้วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ เป็นต้น ก่อต้ังเป็นหมู่บ้าน
ครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2413 โดยมีพ่อใหญ่กิ กับแม่ใหญ่ชาตรี ย้ายถ่ินฐานมาจากจังหวัดศรีสะเกษ สมัยก่อนน้ําใต้ดิน
อุดมสมบูรณ์ดีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศเป็นเนินสูง  มีสัตว์คล้ายกระรอกแต่หางจะไม่เป็นพวง  ชาวบ้านเรียกว่า 
“ตัวกาเล็น” จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโนนกาเล็น” ต้ังหลักแหล่งอยู่ทิศตะวันตกของอําเภอสําโรง มีการแบ่งเขต
ตําบลและหมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  ในปัจจุบัน 

  สภาตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ตาม  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 40 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 
 

 1.2  ขนาด / ท่ีตั้ง / อาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  8  ตําบลโนนกาเล็น อยู่ทางทิศตะวันตก 

เฉียงใต้  ของอําเภอสําโรง  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอสําโรง  3  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ประมาณ  30  กิโลเมตร 

 

  อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลบอน ตําบลท่าลาด  และตําบลห้วยขะยุง   

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลโนนกลาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลบก อําเภอโนนคูณ และตําบลหนองหัวช้าง  
    อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ขนาดเนื้อท่ี   
ตําบลโนนกาเล็น  มีเนื้อท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 60.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,762.5.- ไร่  ดังนี้ 

   ตารางแสดงเนื้อท่ีแบ่งตามเขตหมู่บ้าน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
พ้ืนท่ี 

(ตารางกิโลเมตร) 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

1 บ้านโนนกาเล็น 4.0 2,500.00 
2 บ้านสว่าง 5.5 3,437.50 
3 บ้านเปือย 2.5 1,562.50 
4 บ้านบุ่ง 5.0 3,125.00 
5 บ้านดอนผึ้ง 6.0 3,750.00 
6 บ้านหนองผือ 7.0 4,375.00 
7 บ้านโพนงาม 5.4 3,381.00 
8 บ้านโพนเมือง 6.0 3,750.00 
9 บ้านหนองแต้ 4.1 2,562.50 
10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 8.0 5,000.00 
11 บ้านโปร่งคํา 4.0 2,500.00 
12 บ้านเปือยใต้ 7.5 4,687.50 

รวม 65.0 40,631.00 
 

          

1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ  ตําบลโนนกาเล็นมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีดอนสลับกับท่ีลุ่ม มีความลาดเท

เล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนท่ีมีความลาดเทมากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ี
บางส่วนเป็นทําเลสาธารณะ มีดอนปลูกพืชไร่ และไม้ผลต่าง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะใช้
ประโยชน์ในการทํานาปี 

อุณหภูมิ  ลักษณะท่ัวไปของตําบลโนนกาเล็น อากาศจะร้อน แห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศจะ
หนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนแห้งแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน  
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  41.8  องศาเซลเซียส และตํ่าสุดประมาณ 7.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย  
10  ปี  (ปี 2537–2547) ประมาณ 1,497.9 มิลลิเมตร และฝนเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม ฝนท้ิงช่วง
เดือนกรกฎาคม และฝนจะหยุดตก เดือนตุลาคม 

แหล่งน้ําและปริมาณน้ําในรอบปี  ตําบลโนนกาเล็น มีระดับน้ําใต้ดิน เฉลี่ยประมาณ  4 – 8 
เมตร ระดับน้ําบาดาล มีความลึกต้ังแต่ 6 – 25 เมตร คุณภาพน้ําเป็นน้ํากระด้าง มีสีเหลืองอ่อน บางแห่งจะ
เค็มไม่เหมาะท่ีจะนํามาบริโภค 
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ตารางแสดงแหล่งน้ําของตําบลโนนกาเล็น 
หมู่ท่ี ช่ือแหล่งน้ํา จํานวน หมายเหตุ 

1 สระหนองคู, หนองผือ 2  
2 หนองมะโต๊ะ, หนองสระหลวง, โสกข้ีหิน, ห้วยร่องแดง, ห้วยเปือย 5  
3 อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่, ร่องไม้ยาง, ร่องชี, กุดน้ําใส, ห้วยควน 5  
4 อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่, ห้วยไผ่, หว้ยหินลาด 3  
5 ร่องข้ีนก, ร่องน้ําพุ, สระหนองบก, สระน้ําหนองคู 4  
6 หนองผือ, หนองโสกดินหญ้า, หนองน้ําขุ่น, หนองกุง, หนองอีทก, หนองน้อย, 

หนองคลอง 
7  

7 สระบุ่งหวาน, สระโพธิ์งาม, หนองจาน, หนองดง, หนองแปลน, หนองกอกด่อน, 
ห้วยควน, ห้วยโพธิ์, ห้วยไฮ 

9  

8 หนองชาด, หนองสระดิน, หนองสระใหญ่, หนองแก่นช้าง 4  
9 ห้วยไผ่, หนองแต้ 2  
10 หนองสระหลวง, ร่องคายข้าว 2  

 

              1.4  การปกครอง 
   ตําบลโนนกาเล็น  อําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการปกครองเป็น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือน / เขตการปกครอง  แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวน

ครัวเรือน 
ผู้นําหมู่บ้าน 

ระยะทางห่างจาก
อําเภอ (กิโลเมตร) 

หมายเหตุ 

1 บ้านโนนกาเล็น 122 นางจันทร์เพ็ญ  พรรณวิไล 3 ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านสว่าง 123 นายชัยเนตร  คําแสนราช 8 ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านเปือย 148 นายจําปี  แก้วสว่าง 12 ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านบุ่ง 183 นายถวิล   สารีอาจ 12 ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านดอนผึ้ง 184 นางเสวียน  บรรทชาต ิ 14 ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหนองผือ 215 นายเกียรติศักดิ์   ธรรมาวัต ิ 8 ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโพนงาม 272 นายบุญเสรมิ  แก้วสง่า 5 ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านโพนเมือง 266 นายหลอด   คําแสนราช 3 ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านหนองแต้ 40 นายอํานวย   แสงไสย ์ 11 ผู้ใหญ่บ้าน 
10 บ้านสว่างศรสีมบัต ิ 182 นายวิชิต  โสพันธ์    7 ผู้ใหญ่บ้าน 
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11 บ้านโปร่งคํา 64 นายหนูกรณ์   นันทบุตร 6 กํานันตําบล 
12 บ้านเปือยใต ้ 119 นายจงใจ  โกมลศร ี 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

 

             1.5  ประชากร 
     1.5.1  จํานวนครัวเรือน  1,918  ครัวเรือน 
     1.5.2  จํานวนคนหรือสมาชิกรวม  7,774  คน  
                                        แยกเป็นชาย  3,885  คน  หญิง  3,889  คน 

1.5.3  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทํานา 
1.5.4  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ จะเห็นได้จากทุกหมู่บ้าน จะมีวัดโดยมี

ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการทําบุญตามเทศกาลต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม 
โดยแต่ละเดือนจะมีเทศกาลงานบุญแตกต่างกันออกไป จนครบท้ัง  12  เดือน 

 
 
1.5.5  ระดับการศึกษาของคนในตําบล (สูงสุด  3  อันดับแรก) 

1. จบชั้นประถมศึกษา ป. 4 -  6     58.09% 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 – 3     16.30% 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย              10.83% 

1.5.6  รายได้เฉลี่ย   52,542.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.7  รายรับจากบัญชีครัวเรือน  94,145.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.8  รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน  38,480.65 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.9  หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน    3,950.20 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.10  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน   7,480.50 บาทต่อคนต่อปี 

 
    สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับตําบล พ.ศ. 2557 
 

หมู่บ้าน 
จํานวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนกาเล็น 255 266 521 
หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง 245 249 494 
หมู่ท่ี 3 บ้านเปือย 325 345 670 
หมู่ท่ี 4 บ้านบุ่ง 368 377 745 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอนผึ้ง 416 411 827 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองผือ 411 452 863 
หมู่ท่ี 7 บ้านโพนงาม 585 527 1,112 
หมู่ท่ี 8 บ้านโพนเมือง 436 421 857 
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแต้ 78 83 161 
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หมู่ท่ี 10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 351 349 700 
หมู่ท่ี 11 บ้านโปร่งคํา 139 129 268 
หมู่ท่ี 12 บ้านเปือยใต้ 276 280 556 
 3,885 3,889 7,774 

 

    หมายเหตุ  ข้อมูลของตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
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����  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1  อาชีพ  ประชากรของตําบลโนนกาเล็น  ประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้ 

 

อาชีพ 
จํานวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

ไม่มีอาชีพ 189 127 316 
นักเรียน 568 552 1,120 
นักศึกษา 130 125 255 
ทํานา 2,062 2,245 4,307 
ทําไร่ 14 28 42 

รับราชการ 42 24 66 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 11 26 

พนักงานบริษัท 197 163 360 
รับจ้างท่ัวไป 401 331 732 

ค้าขาย 79 98 177 
ธุรกิจส่วนตัว 15 21 36 

อ่ืน ๆ หรือไม่ระบุ 173 164 337 

รวม 3,885 3,889 7,774 

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
                      2.2.1  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน    12   แห่ง 
                               2.2.2  โรงส ี    จํานวน    39  แห่ง 
                      2.2.3  ร้านค้า    จํานวน    57  แห่ง 
                      2.2.4  ร้านซ่อมรถ   จํานวน    10   แห่ง 
                      2.2.5  ร้านเชื่อมเหล็ก   จํานวน      1   แห่ง 
                      2.2.6  ฟาร์มหมู    จํานวน      3 แห่ง 
                      2.2.7  ฟาร์มไก่    จํานวน      1   แห่ง 
                      2.2.8   ร้านเสริมสวย   จํานวน      1   แห่ง 

 

���� สภาพทางสังคม 
          3.1  การศึกษา 
         3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา     จํานวน    6    แห่ง 
         3.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จํานวน    1     แห่ง 
         3.1.3  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน  12 แห่ง 
         3.1.4  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   จํานวน    1 แห่ง 
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         3.1.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน จํานวน    1 แห่ง 
         3.1.6  ห้องสมุดสาธารณะ   จํานวน    - แห่ง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ประจําปีการศึกษา 2557 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน (คน) 

อนุบาล ป. 1 – ป. 6 รวม 
1 โรงเรียนบ้านบุ่ง 60 132 192 
2 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 23 110 133 
3 โรงเรียนบ้านโพนงาม 29 89 118 
4 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา 37 88 125 
5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 21 124 145 
6 โรงเรียนบ้านเปือย 21 73 94 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย 43 - 43 
 รวม 234 616 850 

 

นอกจาก  7  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นแล้ว ยังมีโรงเรียน
ขยายโอกาส จํานวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านโพนเมือง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  8  บ้านโพนเมือง   

 

    3.2  สถาบัน และองค์กรทางศาสนา 
         3.2.1  วัด     จํานวน    9      แห่ง 
         3.2.2  สํานักสงฆ์    จํานวน    1 แห่ง 
 

ตารางแสดงข้อมูลสถาบันและองค์กรศาสนา 
 

ลําดับท่ี ชื่อวัด 
ต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี 

เจ้าอาวาส 

1 วัดบ้านโนนกาเล็น 1 พระอธิการฉลาด  อสโม 
2 วัดบ้านโพนเมือง 8 พระวิชาญ  พันเกษราช 
3 วัดนํ้าเท่ียง บ้านหนองผือ 6 พระรังสรรค์  
4 วัดบ้านโพนงาม 7 พระปลดัสุพัฒน์ สภุท.โท  
5 วัดบ้านสว่าง 2,10 พระอธิการวิรตัน์  รตนวณ.โณ 
6 วัดบ้านเปือย 3 พระสมุห์บรรจบ  อป.ปกิจ.โจ 
7 วัดบ้านบุ่ง 4 หลวงปู่ฟอง 
8 วัดบ้านดอนผึ้ง 5 พระครสูุวัฒน์ 
9 วัดป่าศรีมงคล 12 พระอาจารย์เฉลมิ 
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10 สํานักสงฆ์บ้านหนองแต ้ 9 พระอาจารย์เฉลมิ 

 
3.3  สาธารณสุข 

         3.3.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน        2   แห่ง 
         3.3.2  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน     164    คน 
         3.3.3  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา               ร้อยละ     100 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโรงพยาบาล         
ส่งเสริมสขุภาพ

ตําบล 

ต้ังอยู่
หมู่ท่ี 

อัตรากําลัง 
จํานวนคนไข้ 

เฉลี่ย/วัน 
บริการ

ประชาชนหมู่ท่ี 
จนท.สาธารณสขุ ลูกจ้าง 

1 โพนเมือง 8 4 2 30 1,6,7,8,11 
2 ศรีมงคล 12 5 3 40 2,3,4,5,9,10,12 

 
 
 
 

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         3.4.1  สถานีตํารวจชุมชน      จํานวน     1     แห่ง 
         3.4.2  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จํานวน     4     รุ่น    128   คน 
         3.4.3  ตํารวจชุมชน     จํานวน     1     รุ่น    120   คน 
         3.2.4  ลูกเสือชาวบ้าน     จํานวน     6     รุ่น    345   คน 
 

����  การบริการพ้ืนฐาน 
4.1 การคมนาคม 

ตําบลโนนกาเล็น ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอสําโรง ประมาณ  3 - 14  กิโลเมตร หมู่บ้านท่ี 
อยู่ใกล้ท่ีสุดระยะทาง  3  กิโลเมตร  หมู่บ้านท่ีอยู่ไกลจากอําเภอระยะทาง  14  กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อกับ
หมู่บ้านใกล้เคียง มีถนนลูกรังติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนจะชํารุดเสียหายไม่สะดวกใน
การเดินทาง การเดินทางสัญจรไปมามีรถยนต์โดยสารประจําทางผ่าน และส่วนมากจะเดินทางด้วยรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

 

       เส้นทางคมนาคมสายหลัก จากจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้เส้นทางถนนทางหลวง หมายเลข  217 
สายอุบลราชธานี – วารินชําราบ – กันทรลักษณ์  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร จุดสังเกตเม่ือถึงโรงพยาบาล 
สําโรง   ผ่านมาประมาณ  300 - 400 เมตร จะถึงจุดกลับรถ กลับรถแล้วตรงไปประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้าย ทาง
แยกเข้าหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 8 (จุดสังเกตอู่ซ่อมรถยนต์ และคาร์แคร์ล้างรถ) ตรงเข้ามาผ่าน วัดบ้านโพนเมือง 
ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร จะถึงสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

 

         ตําบลโนนกาเล็นมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  ดังนี้ 
         4.1.1  ถนนลาดยาง     จํานวน    3 สาย 
         4.1.2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จํานวน  29 สาย 
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         4.1.3  ถนนลูกรัง     จํานวน  42 สาย 
        4.1.4  ถนนดิน     จํานวน  35 สาย 

4.2  การโทรคมนาคม 

         4.2.1  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตําบล   จํานวน   1 แห่ง 
         4.2.2  หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน   จํานวน  12 แห่ง 
         4.2.3  เสียงตามสาย    จํานวน  13  แห่ง 
         4.2.4  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จํานวน  24 แห่ง 

4.3  การไฟฟ้า 

        4.3.1  หมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึง     จํานวน       12       หมู่บ้าน 
        4.3.2  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้       จํานวน           1,918 ครัวเรือน 

4.4  การประปา 
       ปัจจุบันตําบลโนนกาเล็นได้รับบริการประปาหมู่บ้าน จํานวน   12   หมู่บ้าน 
       4.4.1  ครัวเรือนท่ีได้รับบริการประปาหมู่บ้าน  จํานวน          1,918 ครัวเรือน 
       4.4.2  ครัวเรือนท่ีไม่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน จํานวน  - ครัวเรือน 
 
 
 
 
4.5  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 

        4.5.1  ฝาย         จํานวน       8   แห่ง 
        4.5.2  บ่อน้ําต้ืน        จํานวน   21  แห่ง 
        4.5.3  บ่อโยก          จํานวน   30   แห่ง 
        4.5.4  ประปาหมู่บ้าน             จํานวน   13       แห่ง 
        4.5.5  คลองส่งน้ํา     จํานวน    3 แห่ง 
        4.5.6  อ่างเก็บน้ํา     จํานวน    2 แห่ง 
        4.5.7  ห้วย/ลําธาร     จํานวน            43   แห่ง 
 

  4.6  ป๊ัมน้ํามันหัวจ่าย      
       4.6.1  ป๊ัมน้ํามันหัวจ่าย    จํานวน              9   แห่ง 

 

����  ข้อมูลอ่ืนๆ 
5.1  ภัยธรรมชาติ   
      5.1.1  ฝนแล้ง ตามปกติจะมีฝนท้ิงช่วงเป็นบางปี ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม      

ซ่ึงทําให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มากนัก บางปี ฤดูฝนมาล่าช้า ทําให้ฤดูกาลทํานา การตกกล้าล่าช้าออกไป  
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      5.1.2  น้ําท่วม ตําบลโนนกาเล็น มีพ้ืนท่ีติดลําห้วยและพ้ืนท่ีลุ่มไม่มากนัก ทําให้ความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติน้ําท่วมไม่ค่อยรุนแรง เหมือนตําบลใกล้เคียง 

 

5.2  มวลชนจัดตั้ง 

         5.2.1  ชมรมผู้สูงอายุ             จํานวน              904     คน 
         5.2.2  กลุ่มพัฒนาอาชีพ    จํานวน  8  กลุ่ม  272 คน 
         5.2.3  อาสาสมัครชุมชน (อช.)   จํานวน     48 คน 
         5.2.4  อาสาสมัครเยาวชน    จํานวน     10 คน 
         5.2.5  อาสาสมัครแรงงาน    จํานวน      1     คน 
                5.2.6  ชมรมผู้พิการ     จํานวน            279     คน 
 

����  ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

  ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (1)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง และได้กําหนด
โครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 

1) ข้อมูลด้านบุคลากร 
1.1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น จํานวน  4  คน  แยกเป็น 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวรพจน์  พรรณวิไล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
2 นายสมบัติ    ลาธุล ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1)  
3 นายสงค์      คําแสนราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (2)  
4 นายมนูญ     สืบศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

 
 

1.2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  จํานวน  25  คน  แยกเป็น 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญส่ง  บุญชาลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ส.อบต. หมู่ท่ี  10 
2 นายพิเชษฐ์  ปัดถาสาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ส.อบต. หมู่ท่ี  8 
3 จ.ต.พรศักด์ิ  พลภักดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด อบต. 
4 นายถาวร  พัดทาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  1  
5 นายวุฒิไกร  เรือนชิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  1  

6 นายทองดี  อ่างคําหงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  2  
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7 นางจรัส  ปุณประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  2  

8 นายเจริญ  บุตรแวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  3  

9 นายดวงตา  ภูมรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  3  

10 นางสมจิตต์  ปุณประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  4  

11 นายศักดา พิมพ์โพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  4  

12 นายวิเชียร  ประดู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  5  

13 นายเพียร  ทุสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  5  

14 นายสลาด  ศรีพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  6  

15 นายพุทธา  วงศ์คําสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  6  

16 นายพรมมี  แก้วสง่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  7  

17 นายยุติพงษ์  บุญมางํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  7  

18 นายมังกร  คูลธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  8  

19 นายสมศักด์ิ  พรมบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  9  

20 นายคําภา  มลเทียนอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  9  

21 นายชาลี  เดชอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  10  

22 นายบุญลัด  ปัดถาสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  11  

23 นางสาวกองทรัพย์  แสงใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  11  

24 นายเสมียน  สายเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  12  

25 นายอนุพงษ์  การดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ท่ี  12  

 
1.3) พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  แบ่งเป็น  4  ส่วนราชการ  มีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 36 คน 

1.3.1) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น จํานวน  18  คน  คือ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 จ.ต. พรศักดิ์   พลภักด ี ปลัด อบต. รป.ม. การปกครองท้องถ่ิน  ม.ขอนแก่น 
2 นางจตุพร   จูเกษม รองปลัด อบต. รป.ม. การปกครองท้องถ่ิน  ม.ขอนแก่น 
3 นางละออ  มายาด ี หัวหน้าสํานักงานปลดั รป.ม. การปกครองท้องถ่ิน ม.รามคําแหง 
4 นายวิษณุ   ดวงแก้ว นักพัฒนาชุมชน รปศ. การปกครองท้องถ่ิน ม.อุบลราชธานี 
5 นางสาวรวินท์นิภา  วงศ์ถิระโชต ิ บุคลากร รป.ม. การปกครองท้องถ่ิน ม.ขอนแก่น 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

6 นางสาวศิริประภา  ศิริประทุม เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.เฉลมิกาญจนา 
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7 จ่าอากาศเอกอาทิตย์  ปุณประวัต ิ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รป.ม. การปกครอง
ท้องถ่ิน 

ม.ขอนแก่น 

8 จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการ ปวท. โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
9 นางนัฐพร  ฝุ่นเงิน เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล อนุปริญญา สาขา

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์
สถาบันราชภฏั
มหาสารคาม 

10 นางสาวธัญรดา   ประสานวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

ม.อุบลราชธานี 

11 นางสาวจิรัชญา  ธรรมวัต ิ
 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 

12 นางสาวประภัสสร  สายเพ็ชร ผู้ช่วยบุคลากร รปศ. การปกครองท้องถ่ิน ม.อุบลราชธานี 
13 นางสาวเนาวรตัน์   ปุณประวัต ิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมลู บธ.บ. การบัญชี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 
14 นายณัฐชัย   พันธ์ล ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
รศ.บ. รัฐศาสตร ์
 

ม.การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

15 นางสาวปาริชา  พรรณวิไล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.บริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี 

ร.ร.โปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 นายบุญเรียน  พัดทาบ พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ กศน. อ.สําโรง 
17 นายธนวัฒน์  ปุณประวัต ิ พนักงานขับรถยนต ์ มัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านโพนเมือง 
18 นายบุญมี  จันทรเ์ทศ นักการภารโรง ประถมศึกษา รร.บ้านยาง จ.สุรินทร ์

    
 

1.3.2) ส่วนการคลัง  จํานวน  7  คน  คือ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 นางสาวเพชรรัตน์  ป่ินอนัตต์สกุล หัวหน้าส่วนการคลัง บธ.ม. การจัดการ
ท่ัวไปบัญชี 

ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 
 

2 นางสาวเดือนเพ็ญ   จันทวี นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.ม. การจัดการ
ท่ัวไป 

ม. ราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

3 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา นักวิชาการพัสด ุ บธ.บ.การบัญชี ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 
 

4 นางธัญญพัฒน์   โคตรคํา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี รปศ. การปกครอง
ท้องถ่ิน 

ม.อุบลราชธานี 

5 นายทองอินทร์   กล้าเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

6 นายฐาณัทอัฑฒ์  อมตะเตชะพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เทคโนโลยี
อาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 
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7 นางสาวกนกวรรณ  ภูมร ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้ ปวส.การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

 

 

1.3.3) ส่วนโยธา  จํานวน  7   คน  คือ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 นายนภสินธ์ุ    คําส ี ผอ.กองช่าง วทบ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)   

ม. ราชภัฎบุรีรมัย ์

2 นายยุทธนา   แสงงาม ช่างไฟฟ้า ปวช. การไฟฟ้า 
 

โรงเรียนเทคโนโลยี
อุบลราชธานี 

3 นายรินทอง   สารีอาจ ลูกจ้างประจํา พนักงานสูบนํ้า ประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนบ้านบุ่ง 
 

4 นายณรงค์   แสงใส พนักงานสูบนํ้า ประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

โรงเรียนบ้านเปือย 

5 นายไพรวัลย์   สิงห์แจ่ม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ปวส. ช่างกําลังไฟฟ้า เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

6 นายยุทธพงษ์  เรืองประดับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  อนุปริญญา  
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร 

เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

7 นายวิจิตร  แสงใส คนงานท่ัวไป  
(ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  

 

 

 
 

1.3.4) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  5  คน  คือ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง การศึกษา สถาบัน 

1 นางสาวสุกัญญา   บุญชาล ี ผอ.กองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา)  

ม. กรุงเทพธนบุร ี
 

2 นายพลกิตติวัฒน์  เกษมสิริอนันต ์ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา)  

ม. กรุงเทพธนบุร ี
 

3 นางวิมลรัตน์   พันธ์ล ี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ศศ.บ. 
บรรณารักษศาสตร ์

ม. ราชภัฎอุบลราชธานี 

4 นางชุมจิตร   ไชยพิมพ์ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ม. ราชภัฏสวนดสุิต 

5 นางสาวดารตัน์   คําด ี ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ม. ราชภัฏสวนดสุิต 
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(1) ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ส่วนราชการ 

สํานักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ 

ประถมศึกษา 1 - 2 - 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) 2 - - - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) - - - 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - 1 - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) /ปวท./ 
อนุปริญญา 

3 3 1 - 

ปริญญาตร ี 6 2 3 1 
ปริญญาโท 6 2 - 2 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม 18 7 7 5 
 
 
  
 

(2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล รายรับประจําปีงบประมาณ  2555 – 2558 

รายการ 

รายรับ (บาท) 

ปี งปม. 2555 
 

ปี งปม. 2556 
 

 
ปี งปม. 2557 

 

ปี งปม. 2558 
(ประมาณการ) 

1. รายไดภ้าษีอากร 12,206,245.99 12,089,891.04 829,139.74 1,044,500.00 
2. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 613,002.14 355,458.04 15,145,443.42 17,250,000.00 
3. เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,847,330.00 8,902,766.00 12,669,810.00 11,000,000.00 
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์                                                                                                                             153,820.20. 345,320.00 167,292.60 180,000.00 

รวมรายรับท้ังสิ้น 23,820,398.33 21,693,435.08 28,811,685.76 29,474,500.00 
 

 
รายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 

หมวด รายจ่าย (บาท) 
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ปี งปม. 2555 
 

ปี งปม. 2556 
 

 
ปี งปม. 2557 

 

ปี งปม. 2558 
(ประมาณการ) 

1. เงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว 3,361,247.10 4,456,249.92 8,148,438.72 10,301,030.00 
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 9,575,977.57 9,509,161.58 7,914,789.32 10,181,560.00 
3. เงินอุดหนุน 2,640,840.00 2,631,017.75 4,224,025.70 3,290,000.00 
4. ค่าครุภณัฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 2,691,565.69 2,660,500.00 2,559,100.00 4,575,200.00 
5. รายจ่ายอ่ืน 30,000.00 0.00 1,150,369.20 30,000.00 
6. งบกลาง 2,395,391.00 817,421.00 962,406.00 1,092,945.00 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 19,642,597.56 20,074,350.25 24,959,128.94 29,470,735.00 
 

   
 
 
ข. ศักยภาพของชุมชน และพ้ืนท่ี 

1)  การรวมกลุ่มของประชาชน จํานวน 48 กลุ่ม ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ 
บริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่นโครงการ คปร.โครงการพักชําระหนี้ กองทุนเงิน
ล้าน และเงินสนับสนุนอ่ืน ๆ ตามกิจกรรม  

2) จุดเด่นของพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลโนกาเล็น มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มเป็น 
ส่วนใหญ่  ซ่ึงเอ้ืออํานวยต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอย่างดี 

3) ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ได้มีการพัฒนา 
ศักยภาพด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ   

4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีการนําภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณ ท่ีได้สืบทอดมาแต่ละสมัย มาใช้ 
ดําเนินชีวิตและผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในการทําการเกษตร และเครื่องมือจับสัตว์น้ํา ซ่ึงจะเห็นได้ท่ัวไปตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ของตําบล 
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          ส่วนท่ี 3 
 
 

       ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นในปีที่ผ่านมา 
 

3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  อยู่ภายใต้หลักการ 

วิเคราะห์งบประมาณ วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร เพ่ือให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม
และมีความเป็นไปได้ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  และโอกาสการพัฒนาของตําบล 
����  จุดแข็ง  (Strength) 

1)  ตําบลโนนกาเล็นเป็นพ้ืนท่ี  ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ  มีส่วนราชการ  องค์กรภาครัฐและ 
    ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี 

  2)  สภาพพ้ืนท่ีเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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  3)  องค์กรภาคประชาชนมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
  4)  มีทรัพยากรด้านแรงงานเป็นจํานวนมาก 

  5)  ผู้นํามีวิสัยทัศน์  ในเชิงบวกดี  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตําบล  มีความรู้  ความสามารถดี 
 

  ����  จุดอ่อน  (Weakness) 
                     1)  ขาดการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังองค์กรและบุคคลากรในท้องถ่ิน ขาด 
                ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  การส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
                และสถานท่ีท่องเท่ียวกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง  
     2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ท่ัวถึง 
  3)  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการจัดการและเทคโนโลยีด้านการผลิตการตลาด 
                          ขาดอาชีพเสริม ขาดเงินทุน  ขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากินและการบูรณาการเพ่ือช่วยเหลือ   
                          สนับสนุนเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  4)  ระบบชลประทานยังไม่เพียงพอ การจัดการต้นน้ําต้องลงทุนสูง 
  5)  ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย และน้ําเสีย 
                     6)  การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยในการป้องกันปราบปราม และแก้ไข 
       ปัญหาอาชญากรรม ยังขาดประสิทธิภาพ 
  7)  ขาดการให้ความรู้และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8)  การจัดการระบบฐานข้อมูล ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพียงพอสําหรับ  

    การวางแผนพัฒนา 
  9)  ขาดการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  10)  การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  11)  การเชื่อมโยงการบริหารการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ 
  12)  แรงงานขาดการพัฒนาและทักษะฝีมือ 
  13)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและขนส่งท่ีได้มาตรฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
 

  	  โอกาส  (Opportunity) 
1) โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง  ๆ  มีส่วนราชการ  องค์กร  ภาครัฐ  และเอกชน   

มาดําเนินการในพ้ืนท่ี 
   2)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานดีอยู่แล้ว  จะได้มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านอ่ืน  ๆ 

3)  ผู้นําดี  ผู้ตามดี  มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาตําบล 
   4)  ความสามัคคีในหมู่คณะ  ก่อให้เกิดความเจริญ  รุ่งเรืองในสังคม 
   5)  ผู้นํามีวิสัยทัศน์ดี  ทําให้นํามาซ่ึงการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6)  องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรชุมชน  สามารถนําการ 
     พัฒนาได้ 

   7)  ใช้กําลังพลอาสาสมัคร  สนับสนุนกําลังหลักของทางราชการ 
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  อุปสรรค (Threat) 
   1)  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนยังมีน้อย 
   2)  การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถ่ินยังต้องได้รับการพัฒนาและบูรณาการกับ 
        หน่วยงานอ่ืน 
   3)  ภัยธรรมชาติซํ้าซาก (ภัยน้ําท่วม , ภัยแล้ง)  
   4)  ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชน  
   5)  การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 
   6)  ปัญหาราคาน้ํามันและเชื้อเพลิง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
   7)  ปัญหายาเสพติด โรคระบาดในคนและสัตว์ 
   8) โครงสร้างการบริหารการศึกษาไม่เอ้ือต่อการให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

          องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3 ปี   
(พ.ศ. 2557 - 2559) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม   
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป  
 

          องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  เม่ือวันท่ี 26 
มิถุนายน  2556 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2557-2559)  ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร ์ 2557 2558 2559 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 44 42,654,400.- 70 73,235,000.- 50 49,765,000.- 

การพัฒนาเศรษฐกจิและการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม 

2 3,300,000.- 7 2,720,000.- 7 2,720,000.- 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 10,650,000.- 16 15,975,000.- 15 15,865,000.- 

การบริหารจัดการทรัพยากรของ
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9 1,435,000.- 9 1,435,000.- 9 1,435,000.- 

การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี 

14 1,420,000.- 16 1,380,000.- 16 1,380,000.- 

รวม 81 59,459,400.- 118 94,745,000.- 97 71,165,000.- 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ  การจัดทําแผน  3  ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณ  การจัดทําแผน  3  ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
                ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ  2557  เม่ือวันท่ี  30  กันยายน  2556  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   
จํานวน  61  โครงการ  งบประมาณ  16,817,580.-  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 33 9,094,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 2 300,000.00 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 6,127,880.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 8 889,000.00 
การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 7 406,500.00 

รวม 61 16,817,580.00 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ 

ปีงบประมาณ  2557 
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     แผนภูมิ  แสดงงบประมาณท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ 
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                รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้

สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ถนนลูกรัง 

2. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้

สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

3. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างตามถาน่ีสาธารณะ 

ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 

4. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนใน
ตําบลโนนกาเล็น 

รายได้อ่ืน ๆ 1,000,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้

สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนน 

5. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือ

ทําการเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้เพ่ือทําการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

6. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินภายในตําบล

โนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้

สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนดิน 

7. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ในตําบลโนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้

สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง 
8. การพัฒนาสังคม

และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงขยาย
เขตระบบประปา

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้

เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค 

9. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ตามสี่แยกและตาม

ถนนเข้า ออก
หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างตาม
ชุมชนต่างๆ 

ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะตาม

หมู่บ้าน 

10. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการวางท่อ
ระบายนํ้ารอบ

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

283,200.00 เพ่ือป้องกันนํ้าขังและ
สามารถระบายนํ้าได้

สะดวก 

วางท่อระบายนํ้า 

11. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา 

อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือรองรับการประชุม 
สัมมนางานพิธี การจัด

นิทรรศการ 

ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา 

12. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
ป้ายชื่อ อบต.โนนกา

เล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือก่อสร้างป้ายชื่อ 
อบต.โนนกาเล็น ที่

สวยงามและมั่นคง ถาวร 

ป้ายชื่อ อบต.โนน
กาเล็น ที่สวยงาม
และมั่นคง ถาวร 

13. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารสํานักงาน 

อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมอาคารสํานักงาน 

อบต. 

อาคารสํานักงานมี
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

14. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการจัดหาเต็นท์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มี
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไว้ใช้ใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ีมี
เพียงพอในการจัด

กิจกรรมต่างๆ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

15. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ สงเคราะห์
ราษฎรผู้ประสบภัย

ธรรมชาติและบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่
ประสบภัยธรรมชาติฯ 

ช่วยเหลือ 
สงเคราะห์
ราษฎร

ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

16. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรับบริจาคโลหิต รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือช่วยเหลือเหลา่กาชาด
จังหวัดอุบราชธานี 

โลหิตจาก
ประชาชน 

17. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

อ.สําโรง 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติด             
อ.สําโรง 

18. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.00 เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน อ.สําโรง 

จุดบริการ
ประชาชน 

19. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น วันปี

ใหม ่วันสงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือดูแล สอดส่อง ป้อง
ปรามผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ

การที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

ต้ังจุดสกัดก้ัน
ภายในตําบล 

20. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนงาน
กาชาด จ.อุบลราชธานี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ืออุดหนุนงานกาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี 

งานกาชาด
จังหวัด

อุบลราชธานี 
21. การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือบรรเทาภัยหนาวให้กับ
ประชาชนในตําบล 

จัดหาเครื่องกัน
หนาว 

22. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

102,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

จ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

23. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดเก็บข้อมูล

ความจําเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพ่ือให้การดําเนินงาน
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.มีความ
ถูกต้องตรงกับความเป็น

จริงมากที่สุด 

เครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล 

จปฐ. 

24. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนส่งเสริม
การแขง่ขันกีฬาระดับต่างๆ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่างๆ 

สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา 

และเขา้ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

25. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหานํ้าและ
ภาชนะเก็บกักนํ้าเพ่ือแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพ้ืนที่ตําบลโนนกาเล็น 

ภาชนะเก็บกัก
นํ้า 

26. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสัมปทานพาหนะ
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือบริการตักสิ่งปฏิกูล
ให้กับทุกครัวเรือนในเขต

ตําบลโนนกาเล็น 

บริการตักสิ่ง
ปฏิกูล 

27. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือรณรงค์ต้านภัยยา

เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

ลดปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

การแขง่ขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

28. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกัน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ืออุดหนุนกองทุนส่งเสริม
สุขภาพชุมชน (สป.สช.) 

กองทุนส่งเสริม
สุขภาพระดับ

ตําบล 
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สุขภาพและสวัสดิการ
ชุมชน 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมลูฐานโดย 

อสม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนแก้ปัญหาและ
พัฒนางานสาธารณสุข

ชุมชน 

ส่งเสริมงาน  
อสม. 

30. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 

สร้าง
เครือข่าย

ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

31. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ควบคุมป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 

สร้าง
เครือข่ายและ

ควบคุม
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

32. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือ
วางแผนจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล -เพ่ือ
ส่งเสริมประชาชนในการ

คัดแยกขยะ 

รถเก็บขยะ    
ที่เก็บขยะ 

33. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการปลูกป่าและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิม

พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จ
พระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 -เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีสร้างจิตสํานึก
ให้แก่เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปให้ช่วยกันอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

34. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพให้
มีความเขม้แข็ง พ่ึงพา

ตนเองได้ 

กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

35. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตตําบล

โนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน

สะสม 

100,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้

เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

36. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการจัดซ้ือจัดหาสื่อ
การเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้กับ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาสื่อการ
เรียนรู้ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2551 และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.

2546 

สื่อการเรียน
และอุปกรณ์
การเรียน 

37. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาให้แก่โรงเรียนและ

ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนและชมุชน 

จัดหาอุปกรณ์
กีฬา 

38. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรม
วันเด็ก

แห่งชาติ 
39. การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์
อุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) สําหรับนักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,774,880.00 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณค่า

จัดหาอาหาร
เสริม (นม) 
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ทางโภชนาการสาํหรับ
นักเรียน 

สําหรับ
นักเรียน 

 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

40. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ

นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,228,000.00 เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน 

จัดหาอาหาร
กลางวัน 

41. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่หมู่บ้าน ในเขตตําบล

โนนกาเล็น 

โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

42. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร 

สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีกา
รเกษตร 

43. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ วารสาร

ท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือจัดหาหนังสือพิมพ์ 
วารสารท้องถ่ิน 

หนังสือพิมพ์ 
วารสาร
ท้องถ่ิน 

44. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การเลือกต้ัง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังของ อบต.และ

ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ค่าใช้จ่าย 

45. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

โครงการอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลขา่วสารการ

จัดซ้ือจัดจ้างของ 
อปท.อ.สําโรง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ อปท.อ.สําโรง 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสาร 
46. การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ

ท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถ่ิน 

จัดประชาคม 

47. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการสร้างความ
ตระหนักต่อ

ความสําคัญของการ
เสียภาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 -เพ่ือพัฒนารายได้ของ 
อบต.ให้เพ่ิมมากขึ้น -เพ่ือ
ทําให้ประชาชนเกิดความรู้
ในการชําระภาษี รวมถึง
เข้าใจในกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ 

ประชาสัมพัน
ธ์การชําระ

ภาษี 

48. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการบริการ
ประชาชนเชงิรุกจัด
หน่วยงานให้บริการ

เคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน 

หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ 

49. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการ

ดําเนินงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการศูนย์  

อปพร. 

ศูนย์ อปพร.มี
การบริหาร
จัดการที่ดี 

50. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่ ชุมชนสะอาด 

ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือปรับปรุงหมู่บ้าน 
สถานที่ทํางานและ

สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
เกิดความคล่องตัวต่อการ

ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม  
5 ส ให้ชุมชน

น่าอยู่ 

51. การบริหาร โครงการสํารวจความ รายได้ 30,000.00 เพ่ือเป็นค่าจ้างองค์การหรือ ความพึง
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จัดการ
ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิดฯ 

พึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก อบต.

โนนกาเล็น 

จัดเก็บเอง สถาบันที่เป็นกลางเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

พอใจต่อการ
ให้บริการของ 

อบต. 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

52. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนะ
ศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้างและผู้นําชมุชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนะศึกษา 

ดูงาน 

53. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ
ให้บุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

279,000.00 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณใน

การศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท 

บุคลากร 
อบต.ได้ศึกษา

ในระดับ
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

54. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้

ให้กับบุคลากร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรในด้านต่างๆ

ตามสายงาน 

บุคลากร 
อบต.ได้เข้า
การฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ 

55. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

โครงการอุดหนุน 
ส่งเสริมและทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้อยู่คู่สังคมไทยและสรา้ง

จิตสํานึกให้หวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรม
ประเพณี วัน
สําคัญต่างๆ 

56. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

โครงการจัดงานรัฐพิธี
หรือพิธีการวันสําคัญ
ต่างๆเช่น วันพ่อ 5 

ธันวามหาราช วันแม ่
12 สิงหามหาราชินีฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือจัดงานรัฐพิธีหรือพิธี
การสําคัญต่างๆ 

จัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

57. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

โครงการทําบุญตัก
บาตร ณ สํานักงาน 
อบต.เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,500.00 เพ่ือความเป็นศิริมงคลของ 
อบต. 

จัดงานทําบุญ
ตักบาตร 

58. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

โครงการอุดหนุนงาน
รัฐพิธีและงานประเพณี

ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ืออุดหนุนงานรัฐพิธีและ
งานประเพณีท้องถ่ิน อ.

สําโรง 

งานรัฐพิธีของ
อําเภอสําโรง 

59. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีแห่

เทียนพรรษาปี 2556 
ที่ทําการปกครอง
อําเภอสําโรงและ

จังหวัดอุบลราชธานี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 -เพ่ือเป็นการสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน 
–เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยและรายได้
ให้แก่ จ.อุบลราชธานี  

ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

60. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์ รด
นํ้าดําหัวและกิจกรรม
เน่ืองในวันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือสืบทอดการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดนํ้า
ดําหัว และกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ 

จัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

61. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและร่วมจัด

กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมอําเภอสําโรง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 -เพ่ือเป็นการสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน -เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการจัด

งานของหน่วยงาน
ราชการด ภาคเอกชน และ

ทองถ่ิน 

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ของสภา

วัฒนธรรม           
อ.สําโรง 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 56 โครงการ  จํานวนเงิน 12,249,195.49 บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  จํานวน  56  โครงการ  จํานวนเงิน  12,249,195.49  ล้านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
โครง 
การ 

การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครง 
การ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 30 5,647,724.21 30 5,647,724.21 
การพฒันาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 2 284,000.00 2 284,000.00 

การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 11 5,517,596.28 11 5,517,596.28 
การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถ่ินให้เกดิประโยชน์

สูงสุด 
6 404,575.00 6 404,575.00 

การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี 7 395,300.00 7 395,300.00 
รวม 56 12,249,195.49 56 12,249,195.49 

 
                รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  ท่ีมีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

1. การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ

ชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้างถนน

ลูกรัง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.- 99,000.- 76/2557 18/02/2557 30 

     99,000.- 77/2557 18/02/2557 30 
     99,000.- 78/2557 18/02/2557 30 

2. การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ

ชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 

คสล. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.- 440,000.- 2/2557 23/04/2557 30 

3. การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ

ชีวิต 

โครงการ
ขยายเขต

ไฟฟ้า
สาธารณะใน

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.- 391,353.71 - 03/06/2557 1 

     98,825.00 - 04/06/2557 1 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สญัญา คู่สญัญา 

วันที่เซ็นสญัญา ระยะ 
เวลา
การ

ดําเนนิ 
งาน 

4. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ซ่อมแซม 

ปรับปรุงถนน 
ในตําบล 

โนนกาเล็น 

รายได้อ่ืน ๆ 1,000,000.- 99,000.- 93/2557 11/03/2557 30 

     99,000.- 95/2557 11/03/2557 30 
     89,000.- 96/2557 11/03/2557 30 
     49,000.- 97/2557 11/03/2557 30 
     99,000.- 98/2557 11/03/2557 30 
     28,000.- 233/2557 26/09/2557 30 
     324,000.- 4/2557 23/04/2557 45 

5. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า

สาธารณะเพ่ือ
ทําการเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- 97,702.65 - 03/06/2557 1 

     91,245.52 - 03/06/2557 1 
     96,032.33 - 04/06/2557 1 

6. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ภายในตําบล
โนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.- 99,000.- 94/2557 11/03/2557 30 

     98,000.- 155/2557 23/05/2557 30 
     98,000.- 156/2557 23/05/2557 30 

7. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังในตําบล
โนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.- 99,000.- 56/2557 29/01/2557 30 

     99,000.- 57/2557 29/01/2557 30 
     99,000.- 55/2557 29/01/2557 30 
     99,000.- 58/2557 29/01/2557 30 
     370,000.- 5/2557 23/04/2557 45 

8. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้างและ

ปรับปรุงขยาย
เขตระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- 99,010.- 80/2557 30/06/2557 5 

     4,180.- 189/2557 04/07/2557 7 
     98,000.- 231/2557 19/09/2557 30 

9. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามสี่
แยกและตาม
ถนนเข้า ออก

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.- 49,985.- 59/2557 08/04/2557 5 

     80,000.- 104/2557 18/09/2557 5 
10. การพัฒนา โครงการวางท่อ เงินอุดหนุน 283,200.- 78,000.- 207/2557 13/08/2557 30 
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สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ระบายนํ้ารอบ
หมู่บ้าน 

ทั่วไป 

     22,000.- 230/2557 17/09/2557 7 
     181,000.- 6/2557 23/04/2557 45 

11. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา 

อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 99,000.- 129/2557 30/04/2557 30 

12. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้างป้ายชื่อ 
อบต.โนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 98,000.- 217/2557 29/08/2557 30 

13. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคาร

สํานักงาน อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 98,000.- 216/2557 29/08/2557 30 

14. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหา
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 90,000.- 78/2557 27/06/2557 3 

15. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- 40,000.- 101/2557 26/03/2557 7 

     8,000.- 121/2557 08/04/2557 7 
     4,340.- - 30/06/2557 1 
     500.- - 27/08/2557 1 
     7,000.- 101/2557 15/09/2557 5 
     50,000.- 48/2557 03/03/2557 5 
     50,000.- 53/2557 25/03/2557 5 

16. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรับ
บริจาคโลหิต 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.- 30,000.- 30/2557 06/12/2556 3 

     20,000.- 144/2557 02/05/2557 7 
17. การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 50,000.- - 24/12/2556 1 

18. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,000.- 14,000.- - 07/02/2557 1 

19. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 
เช่น วันปีใหม ่
วันสงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.- 33,600.- - 11/04/2557 7 

     4,500.- 124/2557 10/04/2557 7 
20. การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุนงาน
กาชาด จ.

อุบลราชธานี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 10,000.- - 12/12/2556 1 

21. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.- 99,900.- 24/2557 02/01/2557 5 



- 42 - 
 

หนาว 
     50,100.- 30/2557 16/01/2557 5 

22. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
และสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

102,000.- 8,500.- - 03/10/2556 1 

     8,500.- - 31/10/2556 1 
     8,500.- - 03/12/2556 1 
     8,500.- - 06/01/2557 1 
     8,500.- - 03/02/2557 1 
     8,500.- - 03/03/2557 1 
     8,500.- - 28/03/2557 1 
     8,500.- - 02/05/2557 1 
     8,500.- - 02/06/2557 1 
     8,500.- - 30/06/2557 1 
     8,500.- - 29/07/2557 1 
     8,500.- - 26/09/2557 1 

23. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน

ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
ระดับต่างๆ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.- 30,000.- 34/2557 23/12/2556 3 

24. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหา
นํ้าและภาชนะ
เก็บกักนํ้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัย

แล้ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 99,500.- 58/2557 08/04/2557 5 

25. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือ
รณรงค์ต้านภัย

ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.- 26,740.- 54/2557 25/03/2557 5 

     16,500.- 55/2557 25/03/2557 5 
     67,300.- - 31/03/2557 5 
     17,250.- 100/2557 27/03/2557 10 
     22,210.- 103/2557 31/03/2557 5 

26. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานและ
บริหารจัดการ

ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพและ

สวัสดิการชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 100,000.- - 02/07/2557 1 

27. การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุข

มูลฐานโดย  
อสม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.- 75,000.- - 16/05/2557 1 

     105,000.- - 06/06/2557 1 
28. การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 98,700.- 66/2557 23/05/2557 5 

29. การพัฒนา
สังคมและ

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 50,000.- 74/2557 12/06/2557 5 
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คุณภาพชีวิต พิษสุนัขบ้า 
30. การพัฒนา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปลูกป่า
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.- 8,250.- 237/2557 29/09/2557 2 

31. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การกระจาย
รายได้อย่าง
เป็นธรรม 

โครงการ
ส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.- 185,000.- - 03/03/2557 1 

32. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การกระจาย
รายได้อย่าง
เป็นธรรม 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ว
ในเขตตําบล
โนนกาเล็น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป, 

เงินสะสม 

100,000.- 99,000.- 75/2557 18/02/2557 30 

33. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการจัดซ้ือ
จัดหาสื่อการ
เรียนรู้และ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน

ให้กับ
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- 73,100.- 43/2557 24/02/2557 5 

     5,000.- 90/2557 13/08/2557 5 
     9,900.- 91/2557 19/08/2557 5 
     117,500.- 1/2557 26/08/2557 37 

34. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียน

และชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

90,000.- 90,000.- 51/2557 12/03/2557 5 

35. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการ
ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 50,000.- 50/2557 06/01/2557 5 

36. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

อุดหนุนอาหาร
เสริม (นม) 

สําหรับนักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,774,880.- 827,968.- 1/2557 31/10/2556 180 

     708,856.2
8 

2/2557 15/05/2557 135 

37. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ

นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,228,000.- 1,568,000.
- 

- 08/01/2557 1 

     1,520,000.
- 

- 23/06/2557 1 

     19,780.- 157/2557 27/05/2557 31 
     16,340.- 176/2557 30/06/2557 30 
     9,460.- 176/2557 31/07/2557 30 
     11,920.- 228/2557 29/08/2557 30 

38. การพัฒนา
ทรัพยากร

โครงการ
ประกวดหมู่บ้าน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.- 90,000.- 105/2557 18/09/2557 5 



- 44 - 
 

มนุษย์ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

39. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเ
กษตรประจํา
ตําบล หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 20,000.- - 19/09/2557 1 

40. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ 

วารสารท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.- 3,640.- 46/2557 01/10/2556 365 

41. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์การ

เลือกต้ัง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.- 89,782.- 3/2557 14/10/2556 5 

      222,000.- - 18/10/2556 1 
      20,600.- 8/2557 17/10/2556 7 

42. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการ
อุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูล

ข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ของ อปท.     
อ.สําโรง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.- 25,000.- 79/2557 27/06/2557 3 

43. การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์ 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การบริหาร

จัดการท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.- 18,750.- 99/2557 14/03/2557 7 

44. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์
สูงสุด 

โครงการสร้าง
ความตระหนัก
ต่อความสําคัญ
ของการเสียภาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 8,000.- - 27/08/2557 1 

45. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์
สูงสุด 

โครงการบริการ
ประชาชนเชงิรุก
จัดหน่วยงาน

ให้บริการ
เคลื่อนที่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.- 10,000.- 128/2557 24/04/2557 7 

46. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์
สูงสุด 

โครงการ
บ้านเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนสะอาด 

ส่งเสริมกิจกรรม 
5 ส 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 6,000.- 122/2557 08/04/2557 7 

47. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด

โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนะศึกษา

ดูงานของ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.- 27,500.- 91/2557 27/02/2557 5 
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ประโยชน์
สูงสุด 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง
และผู้นําชุมชน 

     81,075.- - 28/02/2557 5 
     19,800.- - 03/03/2557 3 
     40,750.- 92/2557 27/02/2557 5 

48. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์
สูงสุด 

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

งบประมาณให้
บุคลากรเพ่ิม

คุณวุฒิ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

279,000.- 60,000.- - 15/10/2556 1 

     60,000.- - 18/10/2556 1 
     7,900.- - 22/11/2556 1 
     6,400.- - 28/03/2557 1 

49. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์
สูงสุด 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์

ความรู้ให้กับ
บุคลากร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.- 3,500.- - 22/11/2556 3 

     3,000.- - 31/03/2557 5 
     11,550.- - 05/06/2557 3 
     2,800.- - 09/06/2557 2 
     7,200.- - 18/06/2557 3 
     2,800.- - 19/06/2557 2 
     7,600.- - 08/07/2557 3 
     3,600.- - 04/07/2557 3 
     3,000.- - 23/07/2557 1 
     7,800.- - 29/07/2557 1 
     2,400.- - 05/08/2557 2 
     14,000.- - 02/09/2557 4 
     4,000.- - 28/08/2557 3 
     3,900.- - 22/08/2557 3 

50. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการ
อุดหนุน ส่งเสริม
และทํานุบํารุง

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.- 199,900.- 63/2557 01/05/2557 30 

51. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการจัดงาน
รัฐพิธีหรือพิธี
การวันสําคัญ
ต่างๆเช่น วัน
พ่อ 5 ธันวา

มหาราช วันแม ่
12 สิงหามหา

ราชินีฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.- 10,000.- - 18/12/2556 1 

     2,500.- 17/2557 20/11/2556 7 
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52. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการทําบุญ
ตักบาตร ณ 

สํานักงาน อบต.
เพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,500.- 9,000.- 64/2557 22/05/2557 5 

     17,500.- 154/2557 23/05/2557 7 
53. การส่งเสริม

ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการ
อุดหนุนงานรัฐ
พิธีและงาน

ประเพณีท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 8,000.- - 18/12/2556 1 

54. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการ
สนับสนุนการจัด
งานประเพณีแห่
เทียนพรรษาปี 

2556 ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

สําโรงและ
จังหวัด

อุบลราชธานี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.- 40,000.- - 23/06/2557 1 

55. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการ
ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัด
งานประเพณี

สงกรานต์ รดนํ้า
ดําหัวและ

กิจกรรมเน่ืองใน
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.- 98,400.- 120/2557 08/04/2557 7 

56. การส่งเสริม
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 

โครงการ
ส่งเสริม 

สนับสนุนและ
ร่วมจัดกิจกรรม

ของสภา
วัฒนธรรม

อําเภอสําโรง  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.- 10,000.- - 23/06/2557 1 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ปี  2557 
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี  

ยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100 % 
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
โครง 
การ 

 

งบประมา
ณ 

โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

44 42,654,400.- 33 9,094,000.- 30 5,647,724.21 30 5,647,724.21 30 5,647,724.21 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจาย

รายได้อย่างเป็นธรรม 
2 3,300,000.- 2 300,000.- 2 284,000.- 2 284,000.- 2 284,000.- 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

12 10,650,000.- 11 6,127,880.- 11 5,517,596.28 11 5,517,596.28 11 5,517,596.28 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของท้องถ่ิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9 1,435,,000.- 8 889,000.- 6 404,575.- 6 404,575.- 6 404,575.- 

การส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม และจารีต

ประเพณี 
14 1,420,0500.- 7 406,500.- 7 395,300.- 7 395,300.- 7 395,300.- 

-18- 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี /ข้อบัญญัติ /ก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา /เบิกจ่ายแล้ว  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
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ส่วนท่ี 4 
 
 

 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
 
  ผลจากการจัดประชุม ศึกษาข้อมูลเอกสารเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและการศึกษาทางวิชาการทําให้
ได้ทิศทางการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  เป็นลักษณะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท้ังได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนกาเล็น  ดังต่อไปนี้ 

 

4.1  ค่านิยม (Values) 
   “ชาวโนนกาเล็นทุกคนคือคุณภาพ  

เราทํางานเป็นทีม  รักกัน ช่วยเหลือกัน  
รักศักดิ์ศรีโนนกาเล็น” 

 

 4.2  วิสัยทัศน์  (Vision) 
   “ตําบลน่าอยู่   

เชิดชูภูมิปัญญา   
นําพาเศรษฐกิจพอเพียง   

เคียงคู่คุณธรรม” 
 

 4.3  พันธกิจ  (Mission) 
  M  1   พัฒนาตําบลน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ โดยสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดี 
  M  2 สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือต่อยอดการผลิต 
  M  3 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 
  M  4 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 
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 4.4  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
 

  G  1 ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีเมืองและ 
   ชุมชนน่าอยู่ 
  G  2 ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และคําสอนตามหลักศาสนาในการดํารงชีพและการ 
   ทํางาน 
  G  3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปราศจากความยากจน พอมี พอกิน พ่ึงตนเองได้ 
  G  4 ประชาชนได้รับบริการจากวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในการบริการเพ่ือประชาชน  
   และมีความศรัทธาต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

 4.5  ยุทธศาสตร์  
                     ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคามขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโนนกาเล็น  ได้นําไปพิจารณากําหนดเป็นเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
การดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น   
มีท้ังส้ิน  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  
มีท้ังหมด  9  ด้าน  ดังน้ี 

 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
 4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5.  ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ 

    ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8.  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ังคงและยั่งยืนใน 
    อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9.  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 

 ค่านิยมหลักของคนไทยข้ึนมาให้ชัดเจนข้ึน  เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทย   
ให้เข้มแข็ง  ดังน้ี 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2.  ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3.  กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7.  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏบัิติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ 
เม่ือมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
11.  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
12.  คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2557 - 2560  

 

1. แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2557 - 2560) 

1.1 วิสัยทัศน์ ( VISION ) 
   “ชุมชนเข้มแข็ง  เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้าและท่องเท่ียว  การเกษตรมีศักยภาพ” 

1.2  พันธกิจ ( MISSION ) 
   1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 
   2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวสู่อินโดจีน 
   3. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปสินค้าเกษตร 

1.3  เป้าประสงค์หลักและเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยกําหนดเป้าหมายดังนี้ 

1.1 ความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 
เกณฑ์มาตรฐาน (ตามเกณฑ์ จปฐ. รายได้ต่ํากว่า 30,000 บาท/คน/ปี) ร้อยละ 50 ภายในปี 2560 

1.2 ประชากรท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ สามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือสายอาชีพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ภายในปี 2560 

1.3 ครัวเรือนได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 70  
ภายในปี 2560 

1.4 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ร้อยละ  
100 ภายใน ปี 2560 
2. มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยกําหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนร้อยะ 15 ภายในปี 2560 
2.2 รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ภายในปี 2560 

3. ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญได้รับการเพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยกําหนดเป้าหมาย 
ดังนี้ 

3.1 การผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ จํานวน 460 กก./ไร่ ภายในปี 2560 
3.2 แปลง/ฟาร์ม ท่ีได้รับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ ต่อจํานวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับ 
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การตรวจจากกระทรวงเกษตร ร้อยละ 95  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ  
โดยกําหนด เป้าหมายให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร้อยละ90 ภายในปี 2560 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐองค์กรทุกภาคส่วน
ในพ้ืนท่ี โดยต้ังเป้าหมายให้ผู้รับบริการพึงพอใจกับการบริการของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ100 
ของทุกปี 
6. หมู่บ้านและชุมชนชายแดนได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านและชุมชนความเข้มแข็ง เป้าหมาย 
308 หมู่บ้าน ภายในปี 2560 
 
 
2.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (STRATEGY) 

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลศักยภาพพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี ข้อมูลศักยภาพและ
ทิศทางการ พัฒนาภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ  จะเห็นว่ า  โดยสภาพข้อเ ท็จจริ ง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากความได้เปรียบ
ในเรื่องของพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝนและแหล่งน้ําธรรมชาติ ปัจจัยด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงท่ีกําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังในแง่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาเขตการค้าเสรี ความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยือนภูมิภาคแห่งนี้ 
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีนตอนใต้ ได้เล็งเห็นข้อได้เปรียบและศักยภาพของพ้ืนท่ี จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 

1.1.1 แผนงานพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
1.1.2 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
1.1.3 แผนงานส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ฝึกอาชีพ 

1.2 การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
1.2.1 แผนงานส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
1.2.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 
1.2.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา 

1.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
1.3.1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

1.4 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกําหนด 
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แผนงาน ดังนี้ 
1.4.1 แผนงานเสริมสร้างความปลอดภัย 
1.4.2 แผนงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.5 การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพ่ือรองรับAEC 
1.5.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพประชาชนเพ่ือรองรับAEC 
 

2. การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 เชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาด สินค้าและบริการของจังหวัด โดยกําหนด 
แผนงาน ดังนี้ 

2.1.1 แผนงานพัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวระหว่าง 
ประเทศ 

2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 

2.2.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
และSMEs 
2.2.2 แผนงานเสริมสร้างผู้ประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรมภูมิภาค 

2.3 ยกระดับการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
2.3.1 แผนงานเสริมสร้างผู้ประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรมภูมิภาค 

2.4 สร้างพันธมิตรการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ในประเทศและต่างประเทศ โดย 
2.4.1 แผนงานพัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวระหว่าง 
ประเทศ 

2.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการ โลจิสติกส์(Logistics) เพ่ือสนับสนุน
การค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 

2.5.1 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  
เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

2.6 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
2.6.1 แผนงานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 

2.7 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา  
3.1 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและข้าวหอมมะลิ 
อินทรีย์ โดยกําหนดแผนงานดังนี้ 

3.1.1 แผนงานพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
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3.1.2 แผนงานพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 

3.2.1. แผนงานพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจ 
3.2.2 แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร 

3.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
3.3.1 แผนงานพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา 
3.3.2 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง 
3.3.3 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ 
3.3.4 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการประมง 

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5 การพัฒนาการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
3.5.1 แผนงานพัฒนาการเกษตรเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
4.1.1 แผนงานพัฒนาและจัดการผังเมืองโดยศึกษาและอบรมการพัฒนาผังเมืองและ 
การบริหารจัดการผังเมือง 
4.1.2 แผนงานจัดระเบียบท่ีดินทํากินท่ีอาศัยและพัฒนาศักยภาพสินทรัพย์โดยการ 
ออกเอกสารสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดิน 
 
4.1.3 แผนงานพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตสํานึก 
พัฒนาและพ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมตลอดท้ังแก้ไขปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ          
มูลฝอย 

4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
4.2.1 แผนงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม โดยศึกษาการแก้ปัญหาภัยแล้งและ 
น้ําท่วม การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคและพัฒนา
ศักยภาพระบบเตือนภัยป้องกันภัยแล้งและน้ําท่วม 

4.3 การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
4.3.1 แผนงานการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับชุมชน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ด้านพลังงาน การพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
4.3.2 แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย 

4.4 การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับประชาคมอาเซียน 
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4.4.1 แผนงานเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

5. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง โดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
5.1.1 แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความม่ันคง 
5.1.2 แผนงานการประสานความร่วมมือและจัดต้ังเครือข่ายด้านความม่ันคงใน 
ระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับประชาชน 
 

6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดโดยกําหนดแผนงาน ดังนี้ 
6.1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสถานท่ีราชการ 
6.1.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6.1.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1.4 แผนงานภายใต้ภาวะวิกฤติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอสําโรง ( พ.ศ. 2554 – 2560 ) 
 

วิสัยทัศน์  ( VISION ) 
   “ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรอินทรีย์มีศักยภาพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ประชาชนอยู่ดี มีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ ( MISSION ) 
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1. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนและส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเรียนรู้และด้านสาธารณสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ( STRATEGY ) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการทําการเกษตรของ
เกษตรกร 
  กลยุทธ์ / แนวทาง 

- การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษและข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

- การพัฒนาและส่งเสริมการทําการเกษตรให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

- การส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในการทําการเกษตรอินทรีย์และ
การเกษตรปลอดสารพิษ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
  กลยุทธ์ / แนวทาง 

- การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธ์ / แนวทาง 

- การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 

- สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน 

- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การส่งเสริมด้านการเรียนรู้และสาธารณสุขในชุมชน 
  กลยุทธ์ / แนวทาง 

- ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

- เสริมสร้างการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

- การพัฒนาด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาด้าน 
          โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ / แนวทาง 
        -  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                       -  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ํา ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการเกษตร 
                                       -  ส่งเสริมประชาชนให้ปลูกต้นไม้ตามไร่นา อนุรักษ์ป่าไม้ ปรับปรุงสภาพ 
                                          ภูมิทัศน์ในชุมชน 
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นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

จากการแถลงนโยบายของนายวรพจน์  พรรณวิไล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  
ซ่ึงแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น เม่ือวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2556 นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีนโยบายการบริหารราชการท่ีจะดําเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปี โดยยึดม่ันในอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ท้ังนี้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นมีการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าว
ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ดังต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์  
“ถนนสู่นา  ไฟฟ้าสู่ทุ่ง  มุ่งสุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาดีทุกเพศวัย  คนทุกวัยไม่ถูกเมิน   

นําความเจริญสู่โนนกาเล็น” 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  แนวนโยบายหลักในการบริการ 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. พัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

         แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  
เช่น ถนน ทางระบายน้ํา อ่างเก็บน้ํา กิจการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น 
1.2 จัดให้มีและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร และการอุปโภคบริโภค 
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1.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ก่อสร้างและปรับปรุงสถานท่ีราชการ หน่วยงานต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น เช่น สํานักงาน อบต.  ศูนย์ อปพร.       
ห้องประชุม  อาคารเอนกประสงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

1.4 การจัดทําผังเมืององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 

2. พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2.2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ

สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนําซ่อม 
2.3 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
 

2.4 สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2.5 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

2.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการแข่งขันกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
2.7 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบ้ียยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของ

รัฐบาลทุกคน 
              3.  พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
   3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบ ได้มาตรฐาน 
   3.2 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับปฐมวัย ท้ังในด้านอาหาร 

     กลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน และ   
     พัฒนาการของเด็ก 

   3.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
     การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี เป็นต้น 

   3.4 ส่งเสริมและจัดให้มีการแข่งขันกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   3.5 สนับสนุนและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีฮีต 12 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 

     วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
              4.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
   4.1 บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน 

     โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   4.2 การพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร การอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
   4.3 ส่งเสริมและจัดให้มีสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
                5.  พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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   5.1 คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมให้ชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
5.3 ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
5.4 ส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริของ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า 
     พระบรมราชินีนาถ 

               6.  พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6.1 ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สร้าง 

     เครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกู้ภัย งาน  
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

       7.  พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   7.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ 

     บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ี 
     สําคัญ ท่ีจะต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเข้าสู่ 
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 
 
 
7.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ท้ังด้านการบริหารจัดการ  

และด้านการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการจัดทําแผนแม่บท
ชุมชน 

7.3 เสริมสร้างจิตสํานึกของพนักงาน เจ้าหน้าท่ีในการอํานวยความสะดวก ให้บริการ 
ประชาชนอย่างรวดเร็ว และมีความพึงพอใจ 

7.4 พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนารายได้ ด้านยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการให้บริการแก่ราษฎร และด้านการบริหารจัดการ 

7.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
ตามความจําเป็นและสมควร 
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  ส่วนท่ี 5 
 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 
 

     เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  หรือภัยคุกคามท่ีมีต่อองค์การ 
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บริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  
ได้ท้ังหมด  5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี  

 

   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  
ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1.1  พัฒนาการบริการสาธารณะ 
  แนวทางท่ี  1.2  บริหารจัดการสวัสดิการสังคม 
  แนวทางท่ี  1.3  บริหารจัดการสาธารณสุข 
  แนวทางท่ี  1.4  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  2.1  สร้างงานและอาชีพ 
  แนวทางท่ี  2.2  พัฒนาแหล่งธุรกิจ 
  แนวทางท่ี  2.3  ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  3.1  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  แนวทางท่ี  3.2  พัฒนาทักษะประชาชนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  แนวทางท่ี  3.3  การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  4.1  พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 
  แนวทางท่ี  4.2  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
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  แนวทางท่ี  4.3  พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  5.1  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
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             ส่วนที่ 6 
 

 
 
 

สรุปงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  รวม  3  ปี 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

         

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้         

                     อย่างเป็นธรรม         

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         
         

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบรหิารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น         

                      ให้เกิดประโยชน์สูงสุด         

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสรมิศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณ ี         
         

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
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รวม         
  

สรุปงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  รวม  3  ปี 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

แนวทางที่  1  พัฒนาการบริการสาธารณะ         

แนวทางที่  2  บริหารจัดการสวัสดิการสังคม         

แนวทางที่  3  บริหารจัดการสาธารณสุข         

แนวทางที่  4  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ         

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกจิและการกระจายรายได้         

                     อย่างเป็นธรรม         

แนวทางที่  1  สร้างงานและส่งเสริมอาชีพ         

แนวทางที่  2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว         

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         

แนวทางที่  1  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา         
แนวทางที่  2  พัฒนาทักษะประชาชนเพื่อส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพ 

      
  

แนวทางที่  3  การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
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รวม         

ยอดยกไป         
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สรุปงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561 )  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  3  ปี 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

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

ยอดยกมา         

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น         

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด         

แนวทางที่  1  พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง         

แนวทางที่  2  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน         

แนวทางที่  3  พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร         

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี         

แนวทางที่  1  การส่งเสรมิศาสนา วัฒนธรรมจารตีประเพณ ี         

รวม         

รวมทั้งสิ้น         
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 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 

  ปี พ.ศ. 2559– 2561 



- 58 - 
 

         โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  1  พัฒนาการบริการสาธารณะ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
จํานวน 12 หมู่บ้าน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร
ไป - มา 

ส่วนโยธา 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในหมู่บ้าน 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามสถานที่สาธารณะ  

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 12  หมู่บ้าน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจรช่วงเวลา
กลางคืน 

ส่วนโยธา 

3 โครงการซ่อมแซม / 
ปรับปรุงถนนในตําบล 
โนนกาเล็น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ซ่อมแซม / ปรับปรุง
ถนนม. 1 – ม. 12  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร
ไป - มา 

ส่วนโยธา 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ม. 1 – ม. 12  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร
ไป - มา 

ส่วนโยธา 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพื่อทําการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อทําการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร   
จํานวน 12 หมู่บ้าน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความสะดวก และ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ส่วนโยธา 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  1   พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

25601 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ภายในตําบลโนนกาเล็น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนดินภายใน
ตําบลโนนกาเล็น 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป - 
มา 

ส่วนโยธา 

7 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
โนนกาเล็น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้
ไฟฟ้าภายในสํานักงาน 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนโยธา 

8 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบท่อประปา
และปรับปรุงขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนสามารถอุปโภค 
บริโภคน้ําประปาได้อย่าง
ปลอดภัยเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบ  600,000 600,000 600,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา 



- 60 - 
 

สว่างสาธารณะบริเวณ    
สี่แยกและตามถนนเข้า - 
ออกหมู่บ้าน 

ชุมชนต่าง ๆ หมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน สะดวกสบาย และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

10 โครงการขุดลอกแหล่งน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอ
ในการอุปโภค บริโภค และ
ทําการเกษตร 

ขุดลอกแหล่งน้ํา 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ราษฎรได้ร่วมกันใช้น้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ส่วนโยธา 

 

 
 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

แนวทางที่  1   พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของ
ราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
ตําบลโนนกาเล็น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

ส่วนโยธา 

12 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า – ออกหมู่บ้าน 

เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละ
หมู่บ้านและเพื่อก่อสร้างถาวรวัตถุ 
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ซุ้มประตูหมู่บ้าน  จํานวน 
12 หมู่บ้าน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

มีซุ้มประตูที่สวยงาม
เป็นที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยวผู้มา
เยือน 

ส่วนโยธา 

13 โครงการขุดลอกลําห้วยไผ่ เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ ขุดลอกลําห้วยไผ่ หมู่ 7 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําเพียงพอ ส่วนโยธา/
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หมู่ 7 
 

อุปโภคและบริโภค และทํา
การเกษตร 

ในการอุปโภค 
บริโภค และทํา
การเกษตร 

อบจ. 

14 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา          
ลําห้วยไผ่ (ม.7) 

เพื่อกักเก็บน้ําในการอุปโภค บริโภค 
และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ฝายกักเก็บน้ําลําห้วยไผ่ 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีฝายกักเก็บ
น้ําเพื่อการเกษตร 

ส่วนโยธา/
อบจ. 

15 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา
แบบท่อผ่าซีก และตะแกรงรอบ
หมู่บ้าน  

เพื่อป้องกันน้ําขัง ขุดลอกคลองระบายน้ําแบบ
ท่อผ่าซีก และตะแกรงรอบ
หมู่บ้าน จํานวน 12 
หมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 5,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ป้องกันน้ําขัง,น้ําท่วม ส่วนโยธา 

 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
          แนวทางที่  1   พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

16 โครงการขุดลอกหนองสระ
ใหญ่ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
และเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกหนองสระใหญ่หมู่ 
8 บ้านโพนเมือง  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค และ
ทําการเกษตร 

ส่วนโยธา/
อบจ. 

17 โครงการขุดลอกร่องโพธิ์ เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ ขุดคลองร่องโพธิ์ หมู่ 7 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน ส่วนโยธา/
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อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
และเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

บ้านโพนงาม  จํานวน   1 
แห่ง 

การอุปโภค บริโภค และ
ทําการเกษตร 

อบจ. 

18 ขุดลอกคลองร่องไฮ  
หมู่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
และเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกคลองร่องไฮ  
หมู่ 6 บ้านหนองผือ  
จํานวน  1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค และ
ทําการเกษตร 

ส่วนโยธา/
อบจ. 

19 โครงการขยายคลองส่งน้ํา  
หมู่ 1-12 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 

ขยายคลองส่งน้ํา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรได้ร่วมกันใช้น้ํา
เพื่อเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา/
อบจ. 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
          แนวทางที่  1   พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
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20 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีสนามกีฬาใน
การออกกําลังกาย และส่งเสริม
เยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สนามกีฬา  จํานวน  
3 แห่ง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ชุมชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย 

ส่วนโยธา 

21 โครงการวางท่อระบายน้ําแบบ
ท่อพักรอบหมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันน้ําขัง และสามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก 

ท่อระบายน้ําแบบท่อพัก  
จํานวน 12 หมู่บ้าน 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ไม่มีน้ําขังในหมู่บ้าน 
มีการระบายน้ําได้ดี 

ส่วนโยธา 

22 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์
อบต. กลางแจ้ง 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ของ อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามนโยบายของรัฐ  

ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารของทาง
ราชการและกิจการ
ของ อบต. 

สํานักปลัด 

23 โครงการขยายผิวช่องทาง
การจราจร  

เพื่อขยายผิวช่องทางการจราจร  ขยายผิวการจราจรถนน
ภายในตําบลโนนกาเล็น  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

24 โครงการจัดหาท่อ PVC 6 นิ้ว  เพื่อขยายระบบน้ําประปา ท่อ PVC 6 นิ้ว จํานวน  
12  หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ระบบน้ําประปา 
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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          แนวทางที่  1    พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

25 โครงการปรับปรุง 
ห้องประชุมสภา อบต. 

เพื่อรองรับการประชุม สัมมนา 
งานพิธี การจัดนิทรรศการ 

ปรับปรุง /ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ (แอร์)
ภายในห้องประชุมสภา 
อบต. 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

บริเวณภายในห้อง
ประชุมสภา อบต.  
มีบรรยากาศเย็น
สบาย น่าอยู่ 

สํานักปลัด 

26 โครงการขุดลอกคลองอีเล เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอ      
ในการอุปโภค บริโภค และ 
ทําการเกษตร 

ขุดลอกคลองอีเล หมู่ 11 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําเพียงพอ
ในการอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

ส่วนโยธา/
อบจ. 

27 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
สะพาน คสล. 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของ
ราษฎรให้สะดวกรวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน 
คสล. 
กว้าง 7.50 ม. ยาว 60 ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
อบจ. 

28 ขุดลอกคลองห่องยูง เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตรและเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกคลองห่องยูง หมู่ 1 
บ้านโนนกาเล็น  จํานวน 
1 แห่ง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําเพียงพอ
ในการอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

ส่วนโยธา/
อบจ. 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  1    พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

29 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น 
หมู่ 1 - 12 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
กว้าง 7.50 ม. ยาว 20 
ม. สูง 4 ม. 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

30 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ อบต. 
โนนกาเล็น 

เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อ อบต.โนนกา
เล็น ที่สวยงามและมั่นคง ถาวร 

ป้ายชื่อ อบต. 
โนนกาเล็น จํานวน             
1 ป้าย 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

อบต. มีป้ายชื่อที่สวยงาม 
มั่นคง ถาวร 

สํานักปลัด 

31 โครงการก่อสร้างบล็อคเหลี่ยม 
หมู่ 1 - 12 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนตําบล 

เพื่อความสะดวกถูกสุขลักษณะ 
และสวยงาม       เป็นที่ประทับใจ
ผู้มาใช้บริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณ อบต. 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่มารับบริการพอใจ 

อบต. มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบ
เห็น 

สํานักปลัด 

33 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทํานบ
กั้นน้ํา หมู่ 1 - 12 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอ  ในการ
อุปโภคและบริโภค และทํา
การเกษตร 

ซ่อมแซมปรับปรุง
ทํานบกั้นน้ํา 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของโครงการที่
ซ่อมแซมปรับปรุง 

ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
อบจ.  
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  1    พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

34 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลํา
ห้วยควน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทาง
ของราษฎรให้สะดวกรวดเร็ว
ทุกฤดูกาล 

ก่อสร้างข้ามลําห้วยควน 
หมู่ 3 ,12 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่ที่มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
อบจ. 

35 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงคลองส่งน้ําและสถานี
สูบน้ํา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 

ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง
คลองส่งน้ําและสถานี
สูบน้ํา 
หมู่ 3, 4, 9 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุง 

ราษฎรได้ร่วมกันใช้น้ํา
เพื่อเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ส่วนโยธา 

36 โครงการปรับปรุงอาคาร/ 
ศูนย์ อปพร. 
 

เพื่อการพัฒนาศูนย์ อปพร.  
ให้มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้น 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่ที่มารับบริการ
พอใจ 

ศูนย์ อปพร. อบต.  
มีความเข้มแข็ง  
เป็นกลไกสําคัญ   
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พรบ. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 

ส่วนโยธา 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ 
ต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต. 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม/ 
ต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต. 

ต่อเติมอาคารสํานักงาน 
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่ที่มารับบริการ
พอใจ 

อาคารสํานักงาน อบต.      
มีสภาพดี และมีพื้นที่
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  1    พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

38 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารสถานที่ของ อบต. 

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบอาคาร
สถานที่ของ อบต. 

รั้วรอบอาคารสถานที่ของ 
อบต. จํานวน   
3  จุด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้ารับบริการพอใจ 

อาคารสถานที่ของ อบต. 
มีความสวยงามเป็น
ระเบียบ 

ส่วนโยธา 

39 โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต. 3 ชั้น 

เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางาน และ
รองรับการให้บริการประชาชน
ที่เพิ่มมากขึ้น 

อาคารสํานักงาน อบต. 3 
ชั้น  จํานวน 1 แห่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้ารับบริการพอใจ 

อบต. มีสํานักงาน  
ที่ทํางานน่าอยู่ มีบริเวณ
รองรับการให้บริการ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 

40 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุและครุภัณฑ์ 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บพัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ สะดวก
และถูกสุขลักษณะ 

อาคารเก็บพัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
จํานวน  1  หลัง 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

อบต. มีสถานที่สําหรับเก็บ
พัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน 

ส่วนการคลัง /
ส่วนโยธา 

41 โครงการปรับปรุง 
ร่องคายข้าว หมู่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตรและเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ปรับปรุงร่องคายข้าว หมู่
10  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 

ส่วนโยธา/อบจ. 

42 โครงการสร้างฟุตบาทใน
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทาง
ของราษฎรให้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฟุตบาท 
หมู่ 5 บ้านดอนผึ้ง 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  1    พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

43 โครงการจัดหาเต็นท์ เพื่อให้ประชาชนได้มีเต็นท์ ไว้บริการและ
ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

จัดให้มีเต็นท์  
จํานวน  12  หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 จํานวนเต็นท์ ประชาชนได้มีเต็นท์ ไว้ใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 

44 โครงการจัดหา โต๊ะ เพื่อให้ประชาชนได้มี โต๊ะ   
ไว้บริการและใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

จัดให้มีโต๊ะ 
จํานวน  12  หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 จํานวนโต๊ะ ประชาชนได้มีโต๊ะ ไว้ใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 

45 โครงการจัดหาเก้าอี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีเก้าอี้  
ไว้บริการและใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

จัดให้มีเก้าอี้  
จํานวน  12  หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 จํานวนเก้าอี้ ประชาชนได้มี เก้าอี้ ไว้ใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 

46 โครงการจัดหาพัดลม  
อุตสาหกรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี พัดลมอุตสาหกรรม
ไว้บริการและใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

จัดให้มีพัดลมอุตสาหกรรม 
จํานวน  12  หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 จํานวนพัดลม
อุตสาหกรรม 

ประชาชนได้มีพัดลม
อุตสาหกรรม ไว้ใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 

47 โครงการจัดหาเครื่อง 
สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ราษฎรในเขตตําบลโนนกาเล็น 
จํานวน 12 หมู่บ้าน ได้มีเครื่องสูบน้ําเพื่อ

เครื่องสูบน้ํา 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่องสูบน้ํา เพื่อให้มีการใช้น้ําอย่าง
เพียงพอและเพิ่มผลผลิต

ส่วนโยธา 
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ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ให้แก่ราษฎร ในเขตตําบล
โนนกาเล็น  

48 โครงการสนับสนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงในการขุดลอก
คลองระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการขุด
ลอกคลองระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 

น้ํามันเชื้อเพลิง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ลดน้ําขังและการอุดตัน
ของคลองระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน 

ส่วนการ
คลัง /ส่วน

โยธา 

 

 

 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  1    พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

49 โครงการจัดหาเครื่อง 
ตัดหญ้า 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้าให้แก่
ชุมชน 

เครื่องตัดหญ้า 200,000 200,000 200,000 จํานวนเครื่องตัดหญ้า มีความสะอาดภายในชุมชน
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

50 โครงการทํานบกั้นน้ําลําห้วย
ยางตอนบน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตรและเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ทํานบกั้นน้ําลําห้วยยาง
ตอนบน 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตรและเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ส่วนโยธา 

51 โครงการจัดหาระบบเครื่อง
เสียงให้กับชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเครื่อง
เสียง ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม

จัดให้มีเครื่องเสียงให้แก่
ชุมชน หมู่ 8  

200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบเครื่องเสียง ประชาชนได้มีเครื่องเสียงไว้
ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 
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ต่าง ๆ 

52 โครงการติดตั้งกระจกนูนตาม
แยกต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  

เพื่อจัดหากระจกนูน สําหรับ
ติดตั้งบริเวณทางแยกต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
สัญจรไป – มา 

กระจกนูนตามแยกต่าง 
ๆ ภายในหมู่บ้าน  

100,000 100,000 100,000 จํานวนกระจกนูน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสัญจรไป – มา 

สํานักปลัด 

53 โครงการสอบเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์พื้นที่    
หมู่ 1 - 12 

เพื่อกําหนดขอบเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ในเขต
พื้นที่ หมู่ 1 - 12 

ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่
ตําบล 
โนนกาเล็น 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

บริเวณขอบเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์         
ในเขตพื้นที่ตําบล           
โนนกาเล็น 

ส่วนโยธา 

54 โครงการชลประทาน 
ระบบท่อ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภคและบริโภค และทํา
การเกษตร 

คลองส่งน้ําชลประทาน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  1   พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

55 หอถังประปาหมู่บ้าน  
หมู่  1- 12 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภคและบริโภค  

หอถังประปาหมู่บ้าน  
จํานวน  12 หมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 จํานวนหอถังประปาหมู่บ้าน ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 
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56 โครงการก่อสร้างฐานบั้ง 
หมู่ 1 - 12 
 

เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ฐานบั้งไฟ หมู่ 1 - 12 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่วนโยธา 

57 โครงการยกระดับเสาไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ 1 - 12 

เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทาง
ของราษฎรให้สะดวกรวดเร็ว 
ทุกฤดูกาล 

โครงการยกระดับเสา
ไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ 1 - 12 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
ช่วงเวลากลางคืน 

ส่วนโยธา 

58 โครงการสายไฟแรงต่ํา 
หมู่ 1-12 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าของ
ราษฎร์ทําให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  

สายไฟแรงต่ํา หมู่ 1-12 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ราษฎร์ทําให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

59 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพสาธารณะชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ออกกําลังกาย 

สวนสุขภาพสาธารณะ
ชุมชน จํานวน 12  
หมู่บ้าน 

600,000 600,000 600,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกาย ส่วนโยธา 

60 จัดหาเครื่องขยายเสียง
ประจําหอประชุม อบต. 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ 

จัดให้มีเครื่องเสียงประจํา
หอประชุม อบต. 

300,000 300,000 300,000 จํานวนเครื่องขยายเสียง อบต.มีเครื่องเสียงไว้ใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 

61 จัดหาวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในงาน อบต. อบต.มีวัสดุ ไว้สําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ 

500,000 500,000 500,000 จํานวนวัสดุ วัสดุที่มีคุณภาพส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานใน อบต.  
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  1   พัฒนาการบริการสาธารณะ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ที่ 
รับผิดชอบ 

62 จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อใช้ในงาน อบต. อบต.มีครุภัณฑ์ ไว้สําหรับ ใช้
ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 

500,000 500,000 500,000 จํานวนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพส่งผล
ให้การปฏิบัติงานใน อบต. 
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

63 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในสํานักงาน หมู่บ้านและ
สถานที่ราชการภายในตําบล
โนนกาเล็น 

เพื่อป้องกันเฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กล้องวงจรปิดภายในสํานักงาน 
หมู่บ้าน และสถานที่ราชการ
ภาย          ในตําบลโนนกา
เล็น 

300,000 300,000 300,000 จํานวนกล้องวงจรปิด ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

64 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม    
หอกระจายข่าว 

เพื่อให้หมู่บ้านมีหอกระจายข่าว
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

หมู่บ้านมีหอกระจายข่าวที่มี
คุณภาพใช้ประจําหมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าวที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

สํานักปลัด 

65 โครงการสร้างโรงงานปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 

เพื่อให้มีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ดสําหรับเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อัดเม็ด ม.2 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

เพื่อให้มีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ดสําหรับเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

สํานักปลัด 

66 โครงการก่อสร้างขยายคลอง
ซอย 

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ขยายคลองซอย ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร ม. 4 

300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่ดําเนินการ เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํานักปลัด 

67 จัดหาเครื่องพ่น 
หมอกควัน 

เพื่อควบคุมป้องกันระงับการ
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 200,000 200,000 200,000 จํานวนเครื่องพ่นหมอกควัน อัตราการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ ลดลง 

สํานักปลัด 

68 โครงการซ่อมประตูน้ํา       
(ทุกด้าน) 

เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูน้ําให้ใช้การได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการซ่อมประตูน้ํา        
(ทุกด้าน) 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประตูน้ําสามารถใช้การได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
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ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  2    บริหารจัดการสวัสดิการสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

เพื่อช่วยเหลือ สงเคราะห์ราษฎร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
และสาธารณภัยอื่น ๆ 

ราษฎรผู้ประสบภัยใน
เขตพื้นที่ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและ
นําส่งสถานบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลโนนกาเล็น  

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้าร่วม 

ทุกหมู่บ้านมีแกนนํา  
เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

3 โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี 

โลหิตจากประชาชน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้มาบริจาคโลหิต ผู้ป่วยได้รับโลหิตเพื่อ
รักษาอาการเจ็บป่วย 

อ.สําโรง/
อบต. 

4 โครงการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท 

เพื่ออุดหนุนศูนย์อํานวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท  
อ.สําโรง 

เพื่อขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความยากจนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น 

อ.สําโรง 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด อ.สําโรง 

สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของปัญหายาเสพติดที่
ลดลง 

ชุมชนเข้มแข็งห่างไกล    
ยาเสพติด 

อ.สําโรง 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  2    บริหารจัดการสวัสดิการสังคม  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
อ.สําโรง 

จุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสําคัญ  

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของอุบัติเหตุที่
ลดลง 

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 

อ.สําโรง 
/สํานักปลัด 

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น           
วันปีใหม่ วันสงกรานต์ 

เพื่อดูแล สอดส่อง ป้องปรามผู้ที่
มีปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเกิด
อุบัติเหตุ 

จัดตั้งจุดสกัดกั้นระหว่างและ 
หรือภายในหมู่บ้าน ชุมชน 
จํานวน/2 ครั้งๆ ละ  4 จุด 

200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 

สํานักปลัด/
ศูนย์ อป.

พร. 

8 โครงการอุดหนุนงานกาชาด  
จ.อุบลฯ 

เพื่ออุดหนุนงานกาชาด  
จ.อุบลฯ 

อุดหนุนงานกาชาด จ.อุบล 25,000 25,000 25,000 จํานวนโครงการ การจัดกาชาดจังหวัด
อุบลได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน 

อ.สําโรง 

9 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว 
 

เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับ
ประชาชนในตําบล 

จัดหาเครื่องนุ่งห่ม/ผ้าห่ม 
สําหรับประชาชนในพื้นที่ 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

สามารถบรรเทาภัย
หนาวให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

สํานักปลัด 

10 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์          
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสงเคราะห์
ผู้พิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ                 
ผู้พิการจํานวน 258 คน 

1,644,000 1,650,000 1,650,000 ร้อยละของคนพิการที่
ได้รับการจัดสรร 

ผู้พิการได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ 

อบต. /      
กรม

ส่งเสริมฯ 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  2    บริหารจัดการสวัสดิการสังคม  (ต่อ)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

11 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 17 คน 

102,000 102,000 102,000 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การจัดสรร 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ดูแล เอาใจใส่ 

อบต. /    
กรม

ส่งเสริมฯ 

12 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน  904 คน 

7,189,200 7,200,000 7,200,000 ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับการจัดสรร 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ 

อบต. /     
กรม

ส่งเสริมฯ 

13 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) 

เพื่อให้การดําเนินงานจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.  มีความถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 

สนับสนุนงบประมาณ/
เครื่องมือในการดําเนินการ
จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล 

25,000 25,000 25,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วม 

อบต. สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
ถูกต้อง 

สํานักปลัด/
พัฒนา
ชุมชน 

14 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ 

สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬา และเข้าร่วมการแข่งขัน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
พลานามัยแข็งแรง 
และมีความสามารถ
ทางการกีฬาเพิ่ม 
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

แนวทางที่  2    บริหารจัดการสวัสดิการสังคม  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

15 โครงการจัดหาน้ําและภาชนะ
เก็บกักน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ตําบลโนนกาเล็น 

จัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา /
บริการแจกจ่ายน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคให้กับ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งมี
น้ําใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค 

สํานักปลัด 

16 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 
 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 
ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในเขตตําบล          
โนนกาเล็น 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

17 โครงการสนับสนุนเรือ
ท้องแบนจากภัยน้ําท่วม 

เพื่อช่วยเหลือ สงเคราะห์
ราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
สาธารณภัยอื่น ๆ 

ราษฎรผู้ประสบภัยในเขต
พื้นที่ อบต. 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการ
สนับสนุนโครงการ 

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและนําส่ง
สถานบริการสาธารณสุขได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

สํานักปลัด 

18 โครงการทําความสะอาด เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณ ถนนในหมู่บ้านและถนน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม ทัศนียภาพบริเวณข้างทางมี อบต. 
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บริเวณข้างถนนระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ 1 -12 

ข้างทางให้สะอาดและ
สวยงาม 

ระหว่างหมู่บ้าน โครงการ ความสะอาดและสวยงาม 

 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

แนวทางที่  2    บริหารจัดการสวัสดิการสังคม  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

19 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันอัคคีภัย  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
และ เพื่อป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยในเขตพื้นที่
ตําบลโนนกาเล็น 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการป้องกันอัคคีภัย     
ม.3 และ ม.12 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนได้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย เพื่อป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย 

สํานักปลัด 

20 โครงการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ในครัวเรือน 

เพื่อตรวจเช็คระบบไฟฟ้าใน
ครัวเรือนให้กับประชาชนใน

จํานวนครัวเรือนในเขต
ตําบลโนนกาเล็น 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่มี
ความพึงพอใจ 

ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
เกิดขึ้น ในครัวเรือนให้กับ

สํานักปลัด 
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 เขตพื้นที่ตําบลโนนกาเล็น ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล
โนนกาเล็น 

21 โครงการจัดหาถังดับเพลิง 
แบบสะพายหลัง 

เพื่อจัดหาถังดับเพลิงแบบ
สะพายหลัง ไว้ประจําหมู่บ้าน
เพื่อระงับการเกิดอัคคีภัยได้
ทันท่วงที 

ถังดับเพลิงแบบสะพายหลัง 400,000 400,000 400,000 จํานวนถังดับเพลิง เพื่อจัดหาถังดับเพลิงแบบ
สะพายหลัง ไว้ประจําหมู่บ้าน
เพื่อระงับการเกิดอัคคีภัยได้
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่  3    การบริหารจัดการสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลัก  

เพื่ออุดหนุนกองทุนส่งเสริม
สุขภาพชุมชน (สป.สช.) 

ดําเนินงาน  5  กิจกรรม 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วม 

ประชาชนในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ 

อบต./สป.สช./
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/อสม. 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  4    บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 2559 2560 2561  

ประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชน ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพมากยิ่งขึ้น 

2 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐาน โดย อสม. 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแก้ปัญหาและพัฒนา
งานสาธารณสุขของชุมชน 

ดําเนินงาน  14  กิจกรรม 
(หมู่บ้านละ 15,000 บาท) 

180,000 180,000 180,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วม 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค มากขึ้น 

อบต./สป.สช./
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/อสม. 

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน 
การควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เครือข่ายประชาชน
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่เข้ารับบริการพอใจ 

สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคไข้เลือดออก 

อบต./สป.สช./
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/อสม. 

4 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เครือข่ายประชาชน
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่เข้ารับบริการพอใจ 

สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

อบต./สป.สช./
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/อสม. 

5 โครงการอบรมด้านสุขภาพแก่ อสม.
และชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม.และประชาชน 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ อสม.              
ที่เข้าร่วม 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
มากขึ้นและมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ 

อบต./สป.สช./
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/อสม. 

6 จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยในการมีอายุที่ยืนยาว
และการมีชีวิตที่ดี 

อุปกรณ์เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 

200,000 200,000 200,000 จํานวนอุปกรณ์เครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ในการมีอายุที่ยืนยาวและ
การมีชีวิตที่ดี 

อบต. 
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(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างธนาคาร
ขยะประจํา อบต. 

เพื่อกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและเพื่อ
ส่งเสริมประชาชนรับผิดชอบใน
การคัดแยกขยะ 

โรงเก็บขยะประจํา อบต. 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

ลดปัญหาขยะมูลฝอยและ
ชุมชนมีสภาพ แวดล้อมที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสาธารณะ
ประโยชน์  

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ของตําบลโนนกาเล็น 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม - ประชาชน ส่วนร่วมใน 
  การอนุรักษ์ทรัพยากร   
  ป่าไม้ 
- เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

- จัดทําฐานข้อมูลเพื่อวางแผน 
  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- เพื่อส่งเสริมประชาชน 
  รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ 

- ถังขยะ  
- สถานที่กําจัดขยะ 
- มาตรการและวิธีการใน
การจัดเก็บค่า  
ธรรมเนียม 

300,000 300,000 300,000 - จํานวนขยะ 
- ร้อยละของขยะที่ตกค้าง
ลดลง 

- ลดอัตราการเกิดขยะ 
  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดหารถขยะ เพื่อกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและเพื่อ
และสะดวกในการกําจัดขยะ 

รถขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จํานวนรถขยะ 
- ร้อยละของขยะที่ตกค้าง
ลดลง 

ประชาชนมีความสะดวก
สะดวกในการกําจัดขยะ
และกําจัดอย่างถูกวิธี 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  4    บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (ต่อ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

5 โครงการกําจัดวัชพืชฝายห้วย
ยาง หมู่ 5 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรน้ํา
ฝายห้วยยาง หมู่ 5 

เพื่อกําจัดวัชพืชฝาย 
ห้วยยาง หมู่ 5 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของวัชพืชลดลง ทรัพยากรมีการฟื้นฟูและ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการปลูกป่าและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ  
 

- เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน  
ประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
- ประชาชน ได้แสดงความ
จงรักภักดีและช่วยกันอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ 

- เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ของตําบลโนนกาเล็น 
- เพื่อปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- ประชาชน เกิดจิตสํานึก
ที่ดีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
- เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 

สํานักปลัด 

7 โครงการอนุรักษ์พื้นน้ําเพื่อ
สิ่งแวดล้อม หมู่ 1 - 12 

- เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน  
ประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันอนุรักษ์
น้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมภายในตําบล 
 

- เพื่ออนุรักษ์น้ําภายใน
ตําบลโนนกาเล็น 
หมู่ 1 - 12 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- ประชาชน เกิดจิตสํานึก
ที่ดีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดหากระถางปลูก
ดอกไม้ หมู่ 1 - 12 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์              
ที่สวยงาม 
 

กระถางปลูกดอกไม้ 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สํานักปลัด 

 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

แนวทางที่  1  สร้างงานและส่งเสริมอาชีพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

กลุ่มอาชีพในเขต อบต.  
7 กลุ่ม 

160,000 160,000 160,000 ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ 

อบต./ 
กลุ่มอาชีพ/
พัฒนาชุมชน 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
แนวทางที่  2    ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต
ตําบลโนนกาเล็น 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของประชาชนที่มารับ
บริการ 

- แหล่งท่องเที่ยวของตําบลมี
ความสวยงามเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว 
- ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
สถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

อบต./อบจ. 

2 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่ อบต. 

50,000 50,000 50,000 จํานวนป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
 

อบต. 

 
 



- 84 - 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางที่  1    พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําหมู่บ้าน 
จํานวน 5 ศูนย์   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตความรับผิดชอบ 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพของชาติใน
อนาคต 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนรู้และ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้กับสถานศึกษา/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2546 

สื่อการเรียนรู้และ 
อุปกรณ์การเรียน   
การสอน 

300,000 300,000 300,000 จํานวนนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน 

เด็กนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ชุมชนในเขตพื้นที่ 200,000 200,000 200,000 จํานวนชุมชนที่ได้รับการ ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย ส่วน
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ชุมชน สนับสนุน การศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วม 

เด็กและเยาวชนในเขตตําบล
โนนกาเล็นได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินใน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางที่  1    พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

5 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
สําหรับนักเรียน 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
เขตพื้นที่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน 

เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสติปัญญาที่สมวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
สําหรับนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน 

สนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
มากขึ้น 

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  
1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้มารับบริการ
พอใจ 

มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มาตรฐานมากขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  
1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้มารับบริการ
พอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่
ดีขึ้น  

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจํา 
อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจํา อบต. 

600,000 600,000 600,000 ร้อยละของผู้มารับบริการ
พอใจ 

สร้างจิตใต้สํานึกประชาชน 
สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางที่  2   พัฒนาทักษะประชาชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่หมู่บ้าน 
ในเขตตําบลโนนกาเล็น 

จํานวน  
12  หมู่บ้าน 

120,000 120,000 120,000 ร้อยละของหมู่บ้านที่เข้าร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนํา
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในวิถีชีวิต  

สํานักปลัด 

2 โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล/หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

เกษตรกร 
ในเขต อบต. 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้มารับบริการพอใจ กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้ 

สํานักปลัด 
/ศูนย์บริการ

ฯ 

3 โครงการจัดฝึกอบรมด้าน
วิชาการการเกษตรและการ
พัฒนาการเกษตร 

เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร 

โครงการจัดฝึกอบรม
ด้านวิชาการ
การเกษตรและการ
พัฒนาการเกษตร 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนมีฝึกอบรมด้าน
วิชาการการเกษตรและการ
พัฒนาการเกษตรเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

สํานักปลัด 
 

4 โครงการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริม โครงการจัดฝึกอบรม 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนมีการพัฒนา สํานักปลัด 
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ต่างๆ การประกอบอาชีพ ด้านอาชีพต่างๆ ทักษะด้านการประกอบ
อาชีพต่างๆ 

 

 

 

 

 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางที่  3   การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการเสียงประชาสัมพันธ์
ตามสายชุมชน 

เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต. 
และการพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนรับทราบ 

ดําเนินรายการเสียง
ประชาสัมพันธ์ตามสาย
ชุมชน, หอกระจายข่าว 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับฟังรายการ
และข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดหาวารสารท้องถิ่น เพื่อจัดหาวารสารท้องถิ่น วารสารท้องถิ่นไทย 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

สํานักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและ
เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานต่าง ๆ  

เว็ปไซต์ของ อบต. 
โนนกาเล็น 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ใช้งานใน อบต.
มีความพึงพอใจ 

เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม
ของ อบต. 

สํานักปลัด 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางที่  3   การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

6 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการ
เรียนรู้,ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
เข้ารับบริการพอใจ 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

อบต./กศน. 

4 โครงการประชาสัมพันธ์และ 
รณรงค์การเลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของ อบต. และประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด 

ประชาชนในพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งมากขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการอุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท. อ.สําโรง 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. อ.สําโรง 

พัฒนาศักยภาพของศูนย์รวม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. อ.สําโรง 

25,000 25,000 25,000 จํานวนโครงการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร       
มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

อ.สําโรง 
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7 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

-จัดกิจกรรมประชาคมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางที่  1  พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 
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1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดเก็บรายได้ 
-เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลใน
ด้านการคลังท้องถิ่น 
-เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบ
ที่แน่นอน สามารถตรวจสอบ
ได้โดยสะดวก 

อบต. จะจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดใน
ระยะเวลา 5 ปี 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
เข้ารับบริการ 

-อบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น 
-อบต. มีข้อมูลทางด้านการ
คลังอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
-อบต. มีระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและ
เป็นธรรม 

ส่วนการคลัง 

2 โครงการสร้างความ
ตระหนักต่อความ 
สําคัญของการเสียภาษี 

-เพื่อพัฒนารายได้ของ อบต.
ให้เพิ่มมากขึ้น 
-เพื่อทําให้ประชาชนเกิด
ความรู้ในการชําระภาษี 
รวมถึงเข้าใจในกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีในเขตตําบล มีความ
ตระหนักและทราบถึง
ประโยชน์ในการชําระภาษี
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่
มีความพึงพอใจ 

-ป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 
-ผู้ประกอบการมีความพร้อม
ในการชําระภาษี 

ส่วนการคลัง 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางที่  2  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการบริการประชาชน 
เชิงรุก จัดหน่วยงานให้บริการ
เคลื่อนที่ 

-เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน 

จัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ 
บริการด้านต่าง ๆ 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดค่าใช้จ่าย 

สํานักปลัด/ 
อ.สําโรง 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
ดําเนินงานของ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการศูนย์ อปพร. 

ศูนย์ อปพร.  200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ อปพร.ที่เข้าร่วม ศูนย์ อปพร. มีศักยภาพใน
การบริหารงาน 

สํานักปลัด 

3 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชน
สะอาด/ ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 

เพื่อปรับปรุงหมู่บ้าน สถานที่
ทํางานและสภาพแวดล้อม   ให้
น่าอยู่ เกิดความคล่องตัวต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม 5 ส. และ
ประกวดหมู่บ้าน ปรับปรุง
สถานที่ทํางาน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

บริหารจัดการทรัพยากร
ของ อบต. อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

สํานักปลัด 

4 โครงการสํารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการจาก 
อบต.โนนกาเล็น 

เพื่อเป็นค่าจ้างองค์การหรือ
สถาบันที่เป็นกลางเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการจาก อบต. 

ประชาชนผู้รับบริการจาก 
อบต. จํานวนร้อยละ 5   
ของประชากรทั้งหมดใน 
อบต. 

35,000 35,000 35,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดค่าใช้จ่าย 

สํานักปลัด 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางที่  3   พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนะศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างและผู้นําชุมชน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้รับการอบรม/
สัมมนา/ทัศนะศึกษา 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
องค์ความรู้ให้กับบุคลากร 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร ในด้านต่าง ๆ  
ตามสายงาน 
 

บุคลากรของ อบต. 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

สํานักปลัด 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
แนวทางที่  1   การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1 โครงการอุดหนุน ส่งเสริมและทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้อยู่คู่สังคมไทยและ 
สร้างจิตสํานึกให้หวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวัน
สําคัญต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
ตําบลโนนกาเล็นทั้ง     
12 หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 จํานวนโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและสร้างจิตสํานึกให้
รู้จักรักและหวงแหนสืบทอด
วัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี หรือพิธีการ
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ  5 
ธันวา มหาราช /วันแม่ 12 สิงหา 
มหาราชินี ฯลฯ 

เพื่อจัดงานรัฐพิธี หรือ 
พิธีการวันสําคัญต่าง ๆ  

การจัดงานรัฐพิธี และพิธีการ
สําคัญต่าง ๆ 

240,000 240,000 240,000 จํานวนโครงการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการทําบุญตักบาตร            
ณ  สํานักงาน อบต. เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

เพื่อความเป็นสิริมงคลของ 
อบต. 

จัดงานทําบุญตักบาตรปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วม 

เกิดจิตสํานึกที่ดีงาม เสริม
ความเป็นสิริมงคลและเป็น
ขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน  

ส่วน
การศึกษาฯ 
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โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
แนวทางที่  1   การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  (ต่อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

4 โครงการจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่  
ณ  อบต.โนนกาเล็น 

เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญ
กําลังใจให้แก่ผู้บริหาร / พนักงาน 
และประชาชนผู้มาใช้บริการ  ของ 
อบต.โนนกาเล็น 

จัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่            
ณ  อบต.โนนกาเล็น  
จํานวน  1  ศาล 

100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ส่วนตําบล มีศาล 
พระภูมิเจ้าที่ไว้กราบไหว้
เคารพบูชา 

สํานักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมปราชญ์ชุมชน  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้อยู่คู่สังคมไทย 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี  
และงานประเพณีท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนงานรัฐพิธี และงาน
ประเพณีท้องถิ่น อ.สําโรง 

การจัดงานรัฐพิธีของอําเภอ
สําโรง 

10,000 10,000 10,000 จํานวนโครงการ จัดพิธีการวันสําคัญตาม
วาระและโอกาสต่าง ๆ 

อ.สําโรง 

7 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจําปี    ที่ทําการปกครอง
อําเภอสําโรง     และจังหวัด

- เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุน
การจัดงานของหน่วยงานภาค

ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย  
และจังหวัดอุบลราชธานี 

50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ - ทําให้แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย 
- เป็นการอนุรักษ์

อบต./              
อ.สําโรง 
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อุบลราชธานี ราชการ เอกชน และท้องถิ่น 
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยและรายได้ 
ให้แก่ จ.อุบลราชธานี 

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
- จังหวัดอุบลราชธานีมี
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
แนวทางที่  1   การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  (ต่อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

8 โครงการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ํา
ดําหัวและกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 
 

เพื่อสืบทอดการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ําดําหัวและกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
/วันผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

สืบสานประเพณีให้อยู่
ร่วมกับชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป 

อบต. 

9 โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน 
 

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็ก
และเยาวชนในตําบลมีศีลธรรมที่ดี
งามในจิตใจ  

โครงการบวชเณรภาคฤดู
ร้อน ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบล        มีศีลธรรม
ที่ดีงามในจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัด
กิจกรรมของสภาวัฒนธรรม อําเภอ

- เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุนและ
ร่วมจัดกิจกรรมของสภา

100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ - เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

อบต./     
อ.สําโรง 
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สําโรง เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดงานของหน่วยงาน
ภาคราชการ เอกชน และท้องถิ่น 

วัฒนธรรม อําเภอสําโรง ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
 

11 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

มีฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

อบต./ 
อ.สําโรง 

 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
แนวทางที่  1   การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  (ต่อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

12 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 
 

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้
เด็กและเยาวชนในตําบลมี
ศีลธรรมที่ดีงามในจิตใจ  

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชนในตําบล        
มีศีลธรรมที่ดีงามในจิตใจ 

อบต./ 
อ.สําโรง 

13 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงประจําปี  

- เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของตําบล 
โนนกาเล็น 

240,000 240,000 240,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน 

อบต./     
อ.สําโรง 
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ท่องเที่ยวให้แก่ตําบล - ตําบลโนนกาเล็นมี
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดงานของ
หน่วยงานภาคราชการ เอกชน 
และท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

เยาวชนได้รับสื่อที่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

อบต./     
อ.สําโรง 

15 โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

เพื่อสนับสนุนโครงการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

โครงการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

ลดอัตราการเกิดความ
เสี่ยงทางวัฒนธรรมและ
ทางสังคม 

อบต./     
อ.สําโรง 

 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี   
แนวทางที่  1   การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  (ต่อ) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

16 โครงการบรรพชา/อุปสมบท เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ โครงการบรรพชา/อุปสมบท 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ เด็กและเยาวชนในตําบล        อบต./      
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พระภิกษุ สามเณร และบวชศีล 
จาริณี 

เด็กและเยาวชนในตําบลมี
ศีลธรรมที่ดีงามในจิตใจ  

พระภิกษุ สามเณร และบวช
ศีลจาริณี 

ที่เข้าร่วม มีศีลธรรมที่ดีงามในจิตใจ อ.สําโรง 

17 โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น - เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดงานท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุนการ        
สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

240,000 240,000 240,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

อบต./      
อ.สําโรง 

18 โครงการเพาะต้นกล้าแห่งความดี 
บวชชีพราหมณ์ 

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้
เด็กและเยาวชนในตําบลมี
ศีลธรรมที่ดีงามในจิตใจ  

เยาวชนในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชนในตําบล        
มีศีลธรรมที่ดีงามในจิตใจ 

ส่วน
การศึกษาฯ. 

19 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม  

เยาวชนในเขตพื้นที่ 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วม 

เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม อบต./      
อ.สําโรง 
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ส่วนท่ี 7 
      
 

การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 

                 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2548  หมวด  6  การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  

ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ประกอบด้วย 
  (1)    สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (2)    ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3)    ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4)    หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกจํานวนสองคน 
(5)    ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานกรรมการ และกรรมการอีก 

หนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้  
  (1)     กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (2)    ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผล และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชานในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4)    แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน ตามท่ีเห็นสมควร 
 

  ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
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(2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมิน 

 ผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน   คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 
 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดทํา “คู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  ข้ึน โดยเป็นผลจากโครงการว่าจ้างสถาบันวิจัย
และให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการวางระบบติดตามและประเมินผลแผนการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้มองเห็นระบบการติดตามและประเมินผล ต้ังแต่
การประเมินตนเอง หน้าท่ีของหน่วยประสานแผนท้องถ่ินในระดับจังหวัด (M & E unit)  และหน้าท่ีการติดตามและ
ประเมินผลของส่วนกลางโดยผ่านจังหวัด การแนะนําการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  23  มีนาคม  2548  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือสอดรับกับโครงการ
เชื่อมโยงข้อมูลแผนพัฒนาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือแสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการนําข้อมูลระหว่างท้องถ่ินด้วยกันมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น จึงกําหนดระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558 - 2560 ) ตามรูปแบบในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน และโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเป็น Web Application  
ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานผ่านทาง internet  
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อปท. 1. ใช้แบบรายงานแบบท่ี 2 
     แบบติดตามผลการ  
     ดําเนินงานขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     รายไตรมาส (3 เดือน) 
2.  ส่งรายงานให้กับ  
    M & E unit 

ทุก ๆ 
3 เดือน 

อปท. 1. ใช้แบบรายงานแบบท่ี 1 การ 
     กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.  ส่งรายงานให้กับ M & E unit 

เมื่อ อปท.
ประกาศใช้

แผนฯ 

1. ใช้แบบรายงานท่ี 3/1 แบบ 
     ประเมินผลการดาํเนินงานตาม 
     แผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ แบบท่ี  
     3/2 แบบประเมินความพอใจต่อ 
     ผลการดําเนินงานของ อปท. ใน 
     ภาพรวม และแบบท่ี 3/3 แบบ 
     ประเมินความพอใจต่อผลการ 
     ดําเนินงานของ อปท. ในแต่ละ 
    ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการ 
    เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ส่งรายงานให้กับ M & E unit 
 

ทุก ๆ 1 ปี 

M & E 
unit 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
    รายงาน 
3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้กับ 
    กลุ่มส่งเสริมองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

15 วัน 
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

M & E 
unit 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ   
    รายงาน 
3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้กับกลุม่ 
    ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ิน 

15 วัน 
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมส่งเสริมการ 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10 วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
    ส่วนท้องถ่ิน 

10 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 
 

กรม
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานให้กับหน่วยงานท่ี 
    เก่ียวข้อง 

- กรม
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานให้กับหน่วยงานท่ี 
    เก่ียวข้อง 
 

- 
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แบบท่ี  1  การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
                  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศ 
                  ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม่มีการ

ดําเนินงาน 

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนท่ี  2  การจัดแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ       
    การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ                    
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      ยุทธศาสตร์จังหวัด 
12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 

 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  (3  เดือน) 

 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
               ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์  4  ปี  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม  
               และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ  3  เดือน        

     เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือ ไตรมาสท่ี 1 
 

 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 .......(1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม) .......(2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม  -  มีนาคม) 
 .......(3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน  -  มิถุนายน) .......(4)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน) 
 
ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1  ............. ปีที่  2  .............. ปีที่  3  ............... รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
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1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

รวม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1  ............. ปีที่  2  .............. ปีที่  3  ............... รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         

         
         
         
         

รวม         
 

5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ............................ 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเตมิ 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
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รวม             

 
6.   การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ................... 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       
       

รวม       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี พ.ศ. .................. 
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 
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รวม      

 
 
ส่วนท่ี  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 

 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
2.  วัน / เดือน / ปี ท่ีรายงาน......................................................... 
 
ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี....................................... 
 

3.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีจํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ        
ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ        
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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ส่วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจรรม     
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
   ทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7) ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
   ประชาชนในท้องถ่ิน 

   

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 5.  ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ............................................................................................................................................. 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจรรม   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   ในท้องถ่ิน 

 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ภาพรวม  
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน่วย 
ผลการดําเนินงาน 

ก่อนดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลังดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม / ลด 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กร

ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ  (1)   ชาย  (2)   หญิง 
2.  อายุ  (1)   ตํ่ากว่า  20  ปี (2)   20 – 30  ปี 
  (3)   41 – 50   ปี (4)   51 -  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)   อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 
  (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี  (6)   อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 

 

ส่วนท่ี  2   ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

   

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ 
   กิจรรม  

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
   โครงการ/กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ 
   สาธารณะ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

   

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
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   ของประชาชนในท้องถ่ิน 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ 
   ประชาชน 

   

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/ 
    กิจกรรม 

   

ภาพรวม    

 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ  (1)   ชาย  (2)   หญิง 
 
2.  อายุ  (1)   ตํ่ากว่า  20  ปี (2)   20 – 30  ปี 
  (3)   41 – 50   ปี (4)   51 -  60  ปี 
 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)   อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 
  (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี  (6)   อ่ืน ๆ 
 
4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 

 
ส่วนท่ี  2   ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาด้าน 
    .................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
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2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจรรม   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 


