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บทน า 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยได๎ซักซ๎อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยให๎ค านึงถึงความสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถบูรณาการกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ รวมถึงคํานิยมหลักสิบสองประการของชาวไทย
ด๎วย  และแผนชุมชน ในปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น พร๎อมทั้งน าแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 นั้น 
 นิยามของแผนพัฒนาสามปี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548   วํา “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
องค์การบริหารสํวนต าบลที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมี
ความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
 ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร๎อมอยํางน๎อย 2 ประการคือ 

1. มีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได๎ 
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูํในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร๎อมในเรื่อง 
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให๎สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน า ไปใช๎
จัดท า งบประมาณรายจํายประจ าได๎ตํอไป 



 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณ

รายจํายประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล๎องกันระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถสนองตํอยุทธศาสตร์
การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ  
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ประกอบด๎วย  7 ขั้นตอน  ดังนี้ 
เพื่อให๎การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีแผนพัฒนา  
เป็นเครื่องมือการบริหารงาน  ดังนั้น เม่ือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ          องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอแล๎ว  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 โดยจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นเพื่อแจ๎งแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอ าเภอ รับทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชน และข๎อมูลการ
พัฒนาที่เกี่ยวข๎อง แล๎วก าหนดประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งนี้ให๎ด าเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 โดยให๎พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

1) ให๎จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจะทบทวน
จาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) โดยน าโครงการที่ก าหนดไว๎จะด าเนินการในปี 2559 และ 2560 
มาใช๎หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง โดยการก าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ
หรือจัดล าดับความส าคัญใหมํและเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี 2560 



กรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ก าหนดเปูาหมายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี
ระยะเวลา ปีสุดท๎ายของแผนฯ คือ ปี 2562 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตํอการจัดท าแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562) เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ด าเนินการตํอไปได๎  โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงควรจัดท า/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับปัจจุบัน เพื่อก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและห๎วงระยะเวลาให๎ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี  โดยมีแนวทางการจัดท า/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2) ให๎จัดท าแผนพัฒนาสามปีให๎มีความสอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวน ท๎องถิ่น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนพัฒนา
ระดับตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา  

3) เสริมสร๎างทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน โดยการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ  
ความได๎ เปรี ยบด๎านอัตลักษณ์และคุณคํ าของชาติ  ทั้ ง  “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม” มาใช๎ประโยชน์อยํางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร๎อมทั้งเสริมสร๎างให๎
แข็งแกรํงเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศได๎อยํางม่ันคง 

4) ให๎น าข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข๎อมูลพื้นฐานระดับหมํูบ๎าน(กชช.2ค) และข๎อมูลพื้น         
ฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

5) ให๎ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ        ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันและ 
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับหนํวยงานอ่ืน ๆ กลําวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์รํวมกันและ
สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได๎ หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยูํในเขต
ติดตํอกันหากสามารถจัดท าโครงการพร๎อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให๎มีลักษณะ
สอดคล๎องตํอเนื่องกันแล๎ว ให๎ท าการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลดความซ้ าซ๎อน ประหยัด
งบประมาณและท าให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
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6) แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต๎ยุทธศาสตร์        
และแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดท าโครงการให๎ค านึงความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติโดยค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท๎องถิ่น และความจ าเป็นเรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให๎แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีที่ใกล๎เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให๎มีการจัดล าดับ
ความส าคัญ ความเรํงดํวนของโครงการ กลําวคือ โครงการที่มีผลกระทบตํอความเป็นอยูํของประชาชนและมี
ความจ าเป็นเรํงดํวนมากต๎องน าไปปฏิบัติกํอน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอยํางน๎อยเป็น 3 
ประเภท คือ 
  (1) โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการเอง 



  (2) โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎หนํวยงานอ่ืนด าเนินการตามที่มี
ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว๎ 

(3) โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน  
7) ใช๎หลักการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดย 

(1) ให๎สนับสนุนให๎มีการจัดท าแผนชุมชนให๎เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยการให๎ 
ค าแนะน าในการจัดท า ให๎ความชํวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนชุมชนการจัดเวที
ประชาคมและพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม ที่ต๎องด าเนินการรํวมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีด
ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหาความต๎องการของท๎องถิ่น  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของ



จังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบล   

2.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล จัดการประชุมรํวมกับประชาคมต าบล และสํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อรํวมกันพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช๎เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท า
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีตํอไป 
 3.  จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ส ารวจและเก็บรวบรวม

ข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  วิเคราะห์วํายุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช๎หลัก SWOT (การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส  และอุปสรรค) 
     2. การวิเคราะห์ข๎อมูล  ประกอบไปด๎วย 4 กิจกรรมหลักคือ 

2.1  การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา 
2.2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.3  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
2.4  การตัดสินเลือกแนวทางของการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 พิจารณาคัดลอกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนา  โดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาสามปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกลําวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี 
ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  คัดเลือกโครงการที่
สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ด๎านเปูาหมาย  ผลผลิต 
ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู๎รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่  6  การจัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  จัดท ารํางแผนพัฒนา 
สามปีประกอบด๎วย 7 สํวน   

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  จัดเวทีประชาคม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  น ารํางแผนพัฒนาสามปี  ที่ปรับปรุง 
แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพื่อพิจารณา 
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี 

1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  เสนอรํางแผนพัฒนาสามปีที่ผํานการพิจารณาให๎ 
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ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสาน  แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบ 

2.ผู๎บริหารท๎องถิ่นน ารํางแผนพัฒนาสามปี ที่ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  เสนอขอรับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

3.เม่ือสภาองค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณาอนุมัติแผนสามปีแล๎ว สภาฯสํงให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี และน าไปปฏิบัติ  และแจ๎งสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการ
พัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประกาศให๎ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือชํวยให๎องค์การบริหารสํวนต าบล ได๎พิจารณาอยําง
รอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตํางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสํงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกันและสามารถน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทาง การด าเนินงานและใช๎
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ  เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอสาธารณะ
สูงสุด 
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สํวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในรอบปีที่ผํานมา 
 2.1 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานต าบลอุดมพร 
 2.2 สรุปสถานการณ์พัฒนาท๎องถิ่น 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.4 การประเมินประสิทธิผลของแผนในเชิงคุณภาพ 
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 2.1.สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
    1. สภาพทั่วไป 

1.1 ประวัติความเป็นมา ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
 องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  อ าเภอเฝูาไรํ  จังหวัดหนองคาย  ได๎รับการยกฐานะจากสภา
ต าบล เป็นองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.)   พ.ศ. 2539  เม่ือวันที่  19  มกราคม 2539  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลํมที่  113  ตอน ที่ 9 ง ลงวันที่  19  มกราคม 2539   โดยการจัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
 ลักษณะที่ตั้ง  ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ตั้งอยูํเลขที่ 122 หมํูที่ 8 ต าบลอุดมพร  
อ าเภอเฝูาไรํ  จังหวัดหนองคาย อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง  687 กิโลเมตร และอยูํหํางจาก
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 212 
(หนองคาย – บึงกาฬ) เป็นระยะทาง  45  กิโลเมตร จากอ าเภอเฝูาไรํ – อ าเภอโพนพิสัย  26  กิโลเมตร จาก
อ าเภอเฝูาไรํ- ต าบลอุกดมพร  16 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางท้ังหมด 87  กิโลเมตร  
 

อาณาเขต  องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ จดพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลนาดีระยะทาง 3.5  กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก  ติดแมํน้ าสงคราม จดพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลดงหม๎อทอง อ าเภอบ๎านมํวง  จังหวัด
สกลนคร ระยะทาง 5.0  กิโลเมตร 
ทิศใต๎ จดพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านจันทร์  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร  
ทิศตะวันตก จดพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลเซิม อ าเภอโพนพิสัย ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร 

 
2. เขตการปกครอง 



 เขตการปกครอง  องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร มีเขตการปกครอง ครอบคลุมพื้นที่รวม 14  
หมํูบ๎าน  คือหมํูที่ 1 ถึง หมํูที่ 14  รวมเนื้อที่  51  ตารางกิโลเมตร ประมาณ 32,436  ไรํ  การบริหารแบํง
ออกเป็น  2  สํวนคือ 
  2.1 สํวนก าหนดนโยบาย  ได๎แกํ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ประกอบด๎วย
กรรมการ 2 ฝุาย คือฝุายนิติบัญญัติ และฝุายบริหาร 

1) ฝุายนิติบัญญัติ  ประกอบด๎วย  ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การ
บริหารสํวนต าบลอุดมพร ปัจจุบัน รวม  27  คน 

2) ฝุายบริหาร  ประกอบด๎วย  คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น  โดยมีนายกองค์การบริหารสํวนต าบล
อุดมพร  เป็นหัวหน๎าฝุายบริหารประกอบด๎วยรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 2 คน , และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 1 คน 

 
 

2.2 สํวนน านโยบายไปปฏิบัติหรือสํวนประจ า  ประกอบด๎วยพนักงาน  ลูกจ๎างประจ าและพนักงาน
จ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ปฏิบัติหน๎าที่ในส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล กอง
คลัง  กองชําง  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม โดยมีปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเป็น
หัวหน๎าของฝุายประจ า 
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โครงสร๎างการบริหารงาน แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ  ด๎านการเมือง  ประกอบด๎วยสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล  และด๎านการบริหาร  ประกอบด๎วยสํวนราชการและพนักงานประจ า  ดังนี้ 
                     
          สภาองค์การบริหารสํวนต าบล            เลือก                     คณะบริหาร 

          (วาระ 4 ปี)           นายกองค์การบริหารสํวนต าบล   1  คน 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล     ควบคุม     รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  2  คน 

                                      เลขานุการนายก ฯ 1 คน 
           (สอบต. 28  คน) 
 
 
                                    ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
 
          



                 รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
                       (1  คน) 
               หนํวยตรวจสอบภายใน  
 
                            
.                                                   ส านักงานปลัด อบต.                   กองงานตํางๆ 
                                                  
 
 
 
โครงสร๎างด๎านการเมือง  ประกอบด๎วย 
คณะบริหาร 
1.  นายบรร  ยะประภา     นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
2.  นายราชัญ  คงดี    รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
3.  นายเหลือบ  ทระเทพ    รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
5.  นางมณีรัตน์  ล าไพ             เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
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สภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
1.  นายสมชัย  ฝอยทอง    ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
2.  นายไพทูรย์  สุวิชนม ์   รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
3.  นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์   ปลัด ฯ  เลขาสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
4.  นายสันติ  อนุกูล    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
5.  นาวริชา  อ๎นนอก             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
6.  นายอุทัย  ไหมโบราณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
7.  นายด ารง  รัตนวงษา            สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
8.  นายวิสูตร  เหลําธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 



9.  นายสุนทอน  แก๎วเกิดมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
10. นางสาวทองเลี้ยม  มูลสูตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
11. นายธงชัย  เกียดนอก   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
12.  นายจันทร์เพ็ง ไชยโยกุล                     สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
13.  นายบรรจง  วะสมบัติ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํานต าบล 
14.  นายสมหมาย  แสนสงํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
15.  นายบรรลือ  ทาไทยสงค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
16.  นายสมหมาย  ทวีกัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
17.  นายวิเชียร  โคตะหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
18.  นายระยอง  ทองโคตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
19.  นายเรืองศิลป์  แสงจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
20. นางยวน  พันธุ์วงศ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
21. นายทองวัน  เปูาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
22.  นายธนัชชัย  คงดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
23.  นายค าสี  พะนาวาส   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
24.  นางระเบียบ  บุญทา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
25.  นายบรรจง  พันสุรี    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
26.  นายอาชา  ทองค า    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
27. นายสมควร  สุกรรณ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนต าบล 
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โครงสร๎างด๎านการบริหาร 
 องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร แบํงสํวนราชการเป็น  4  กอง  และ 1หนํวยงานภายในมี
อัตราก าลัง พนักงานองค์การบริหารสํวน 16 คน  พนักงานจ๎างภารกิจ 11 คน พนักงานจ๎างชั่วคราว23 คน
รวมทั้งสิ้น 50  คน 



อัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลและลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
                     สังกัด จ านวนพนักงาน  แยกตามระดับ รวม ลูกจ๎าง รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 ภารกิจ ชั่วคราว 

1. ส านักปลัด - 1 -  2 1 1 1 6 4 8 12 
2.กองชําง - - - - - 1 - - 1 1 7 8 
3.กองคลัง - - - - - - 1 - 1 4 2 6 
4. กองการศึกษา - - 5 - - 1 - - 6 2 5 7 
5.กองสวัสดิการสังคม - 1 - - - 1 - - 2 - 1 1 

รวม - 2 5 - 2 4 2 1 16 11 23 50 
แหลํงข๎อมูล : ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร              

2.3 สภาพภูมิประเทศ  องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพรเป็นที่ดอน  ซ่ึงเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชไรํ  
หลายชนิดและมีพื้นที่บางสํวนเป็นที่ราบลุํม  เหมาะแกํการท านา  แตํมีน๎อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด 

2.4 ภูมิอากาศ  องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ตั้งอยูํในละติจูดต่ าได๎รับอิทธิพล ลมมรสุม          
ทุกฤดูกาล  โดยในชํวง เดือนพฤศจิกายนถึ ง เดือนกุมภาพันธ์   จะได๎ รับ อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท าให๎อากาศหนาวและแห๎งแล๎ง  สํวนตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกันยายน    จะ
ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก  สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปจึงแบํงออกได๎  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํปลายเดือนพฤษภาคม – กลางเดือน ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 
1,800 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนกลางตุลาคม – กลางเดือน กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ
ปีประมาณ  18  องศาเซลเซียส 
 ฤดูร๎อน  เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์  - ปลายเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 38  องศาเซลเซียส 
 2.5 การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชาชน    
 การตั้งถิ่นฐาน  มีลักษณะเป็นหมูํบ๎าน มีผู๎ใหญํบ๎านเป็นผู๎น าชุมชน  ความหนาแนํน ของประชากรจะ
เห็นได๎จากสถิติทะเบียนราษฎรเม่ือปี พ.ศ.2559 (ณ  วันที่  31 มกราคม  2559  )  มีประชาชนทั่งสิ้น 7,744 
คน  จ านวน 2,168  ครัวเรือน  แยกเป็นชาย 3,890  คน และหญิง 3,854 คน 
 การประกอบอาชีพของประชาชน  สํวนใหญํประกอบอาชีพ ท านา ท าสํวน ปลุกยางพารา มันส าปะหลัง 
และค๎าขาย ในลักษณะค๎าปลีก  และรับราชการ 

2.6 เศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
  โครงสร๎างของระบบเศรษฐกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  กลําวโดยภาพรวมได๎
วํามีภาคบริการเป็นภาคน าสํวนการผลิตอื่นๆ  เชํน  ภาคอุตสาหกรรม   แทบจะไมํมีบทบาทแตํยํางใด และใน
ภาคการบริการ และมีสถาบันการเงิน เพียง  แหํงเดียว คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สภาพทางโครงสร๎างพ้ืนฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 
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3.1 การคมนาคม ภายในเขตพื้นที่และกับภายนอกพ้ืนที่  เป็นไปอยํางสะดวกสบาย กลําวคือ 
 -  การติดตํอกับนอกพื้นที่ อาศัยทางหลวงแผํนดิน ที่มีช ารุดเสียหายจากการใช๎งานมานานปี 
 -  การติดตํอภายในพื้นที่  อาศัยถนนสายหลักที่ส าคัญ ๆ 3 สาย  คือ ถนนอุดมพร – โพนพิสัย,ถนน
อุดมพร - บ๎านดุง และถนนอุดมพร – โซํพิสัย นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมํูบ๎าน ทั้ง 14  
หมํูบ๎าน 

3.2 การไฟฟูา ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ประชาชนมีไฟฟูาใช๎กันอยํางทั่วถึงและ
เพียงพอ  โดนการบริการของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค  การไฟฟูาสํวนสาธารณะตามถนนและซอย  ได๎
ด าเนินการติดตั้งไปแล๎วบางสํวน 

3.3 การประปา องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ด าเนินกิจการประปาเอง  ประชาชนมีน้ าใช๎อยําง
ทั่วถึง  เพียงพอตลอดท้ังปี 

3.4 การโทรมานาคม  อาศัยโทรศัพท์สํวนบุคคล และโทรศัพท์สาธารณะ  ตลอดจนโทรศัพท์มือถือ 
ติดตํอสื่อสารภายในพื้นที่กับภายนอกพ้ืนที่เป็นไปอยํางสะดวก 

3.5 การใช๎ที่ดิน  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  มีทั้งสิ้นจ านวน  51  ตาราง
กิโลเมตร  สามารถแยกประเภทได๎ดังนี้ 

- เจ๎าของกรรมสิทธ์หรือผ๎ูมีสิทธ์ครอบครอง (ที่ สปก. 4-01) 
- ที่เอกชน 
- ที่วัด  โรงเรียน 
- ที่ของราชการ (ที่ราชพัสดุท่ีสาธารณะประโยชน์) 
- การใช๎ที่ดิน เนื้อที่สํวนมากใช๎เป็นที่ประกอบการท านา  ท าสวน  ไรํนา  การค๎าและท่ีอยูํอาศัย 
3.5  การจราจร  มีเครื่องหมายการจราจรแตํปัญหาการจราจรก็คือประชาชนยังไมํเคารพและปฏิบัติ

ตามกฎจราจร  โดยเพาะ อยํางยิ่งการรุกล้ าทางเท๎าของบรรดาร๎านค๎าและการจอดรถไมํเป็นระเบียบ 
4. สภาพเศรษฐกิจ 
4.1 การเกษตรกรรม  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดพร  มีการใช๎พื้นที่เพื่อการเกษตร  เชํนการ

ท านา  ท าไรํ ท าสวน และเป็นศูนย์กลางการจ านํายหรือตลาดส าหรับสินค๎าการเกษตรบ๎างบางสํวน 
4.2 การอุตสาหกรรม  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม           
4.3 การพาณิชย์ ประชาชนสํวนมากในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ประกอบอาชีพ

เกษตรกร  ค๎าขายในลักษณะค๎าปลีกในร๎านค๎าสํวนตัว 
  4.4 การบริการ มีธนาคารในพื้นที่  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ให๎บริการรับ
ฝากเงินและบริการด๎านสินเชื่อแกํลูกค๎า การคลังขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร รายรับขององค์การ
บริหารสํวนต าบลอุดมพร  ประกอบด๎วย  รายได๎และเงินอื่น ดังนี้   
รายรับประกอบด๎วย 



1. ภาษีอากรซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพรมีอ านาจจัดเก็บ เชํน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย 
อากรฆําสัตว์ หรือท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎ทั้งหมดหรือบางสํวนให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบล 
เชํนภาษีการค๎า ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 

2. คําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจจัดเก็บหรือที่รัฐบาล
จัดเก็บแล๎ว จัดสรรให๎ทั้งหมดหรือบางสํวนให๎องค์การบริหารสํวนต าบลตามกฎหมายก าหนด  เชํน  
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆําสัตว์ คําธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ฯลฯ 

 
13 

 
3. ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนต าบล หรืออยูํในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารสํวน

ต าบล เชํน คําเชําที่ดินคําเชําสถานที่ พันธบัตร หรือเงินกู๎ หรือเงินฝาก ฯลฯ 
4. รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เชํนเงินเหลือจํายท๎องถิ่น จากการประปา  หรือสถานธนา

นุบาล ฯลฯ 
5. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลหรือหนํวยงานอ่ืนจัดสรรให๎ เชํน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายได๎

เบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นรายได๎ที่ไมํเข๎าลักษณะรายได๎หมวดหนึ่งหมวดใดดังกลําวข๎างต๎นเชํน เงินม่ีมีผู๎อุทิศให๎ 
 ข๎อมูลแสดงฐานะการคลังองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  รับจริงปีงบประมาณ  2555 -2559 

รายรับ รายรับจริงปี 
2555 

รายรับจริงปี 
2556 

รายรับจริงปี 
2557 

รายรับจริงปี 
2558 

ประมาณการ 
2559 

หมาดภาษีอากร 
หมวดคําธรรมเนียม 
หมวดรายได๎จาก

ทรัพย์สิน 
หมวดรายได๎จาก

สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 
หมวดเงินการอุดหนุน

ทั่วไป 
หมวดรายได๎จัดสรร 

หมวดเงินการอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รายได๎จากทุน 

12,316,371.87 
1,130.00 

100,870.22 
 

716,290.00 
 
 

113,750.00 
 

10,942.717.00 
 

10,326,696.00 
 

80.00 

15,600,415,43 
7,280.00 

15,9,992.83 
 

775,822.00 
 
 

5,820.00 
 

11,982,277.00 
 

12,657,170.00 
 

320.00 

125,000.00 
50,000.00 
100,000.00 

 
770,000.00 

 
 

50,000.00 
 

13,411.400.00 
 

13,000,000.00 
 

1,000.00 

169,848.91 
5,720.00 

135,391.21 
 

810,143.00 
 
 

323,600.00 
 

12,518,710.00 
15,937,540.91 
10,581,780.00 

 
500.00 

130,000.00 
10,000.00 
180,000.00 

 
800,000.00 

 
 

120,000.00 
 

11,385,000.00 
13,500,000.00 
8,003,200.00 

 
1,000.00 

รวม 34,517,905.09 41,189,097.26 
 

27,507,400.00 40,483,234.03 34,129,200.00 
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รายจํายประกอบด๎วย 
1. รายจํายงบกลางซึ่งเกี่ยวกับคําช าระหนี้เงินกู๎และดอกเบี้ยรายจํายตามข๎อผูกพัน  เชํนคําใช๎จําย ในการ

จัดการจราจร เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ฯ เงินส ารองจํายและเงินตั้งจําย
เหลืองบประมาณรายจํายเฉพาะการ 

 รายจํายของหนํวยงาน แยกเป็น 
1.1 รายจํายประจ า  ประกอบด๎วย หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจ า  หมวดคําจ๎างชั่วคราว  หมวด

คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ หมวดคําสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจํายอ่ืน 
1.2 รายจํายเพื่อการลงทุน  ประกอบด๎วย  หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 

 
ตารางแสดงรายจํายแยกตามหมวดรายจํายองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร ปี 2555-2559 
ประเภท จํายจริง ปี

2555 
จํายจริง ปี 

2556 
จํายจริงปี 

2557 
จํายจริงปี 

2558 
จํายจริงปี

2559 
1. รายจํายงบกลาง 1,273,475.00 886,363.00 1,104,160.00 878,840.00 251,037.00 

2.หมวดเงินเดือนและ
คําจ๎างประจ า 

7,590,452.00 8,069,246.00 10,335,000.00 9,578,331.00 5,104,403.00 

3.หมวดคําจ๎างชั่วคราว - - - -  
4.หมวดคําตอบแทนใช๎

สอยและวัสดุ 
8,343,931.09 7,962,974.10 10,955,240.00 8,395,400.00 2,001,488.75 

หมวดคําสาธารณูปโภค 599,206.20 714,274.04 995,000.00 795,817.00 342,045.94 



6.หมวดเงินอุดหนุน 2,336,000.00 2,548,882.85 821,000.00 3,632,969.43 1,230,000.00 
7.หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดิน

และ ส่ิงกํอสร๎าง 
1,274,210.00 1,972230.00 3,297,000.00 3,216,970.00 51,700.00 

รวมทั้งสิ้น 21,417,274.29 22,153,969.99 27,507,400.00 26,498,328.27 **มีนาคม 
2559 

 
5. สภาพทางสังคม 

5.1 ประชากร  ประกอบด๎วยประชาชนสัญชาติไทย เป็นสํวนมาก ที่เหลือเป็นคนสัญชาติญวนอพยพ
และตํางด๎าว จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  สถิติทะเบียนราษฎร เม่ือปี พ.ศ. 
2559 (ณ 31 มกราคม 2559) มีทั้งสิ้น 7,744 คน  เป็นชาย 3,890  คน  เป็นหญิง  3,854  คน  จ านวน 
บ๎านเรือน 2,168  หลังคาเรือน 
 บทบาทการมีสํวนรํวมของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ประชาชนได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในทางการเมืองการปกครองตนเอง  ในรูปของกรรมการพัฒนาต าบล  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
หมํูบ๎าน เพื่อท าหน๎าที่ในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายของท๎องถิ่น เสนอปัญหาและความ
ต๎องการ ของชุมชน  และรํวมกันแสดงความคิดเห็น ในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน “ รํวมคิด  รํวมท า รํวม
รับผิดชอบ” 
 ปัญหาและอุปสรรค คือประชาชนสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจในการเลือกตั้งผู๎ บริหารท๎องถิ่นวําคณะ
ผู๎บริหารที่ได๎รับคัดเลือกมานั้นมีความส าคัญอยํางไร มีภารกิจอะไรบ๎าง  โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารการ
พัฒนาท๎องถิ่นให๎เกิดความเจริญรุํงเรือง จึงไมํให๎ความส าคัญในการออกมาใช๎สิทธิเทําใดนัก  จ านวนผู๎มาใช๎ 
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สิทธิในการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํานต าบลอุดมพร 5,260  คน ปริมาณขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร ที่เพิ่มสูงขึ้น ในแตํละวัน ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบล
อุดมพรมีรถบรรทุกขยะจ านวน 1 คัน ซึ่งไมํเพียงพอและไมํสามารถให๎บริการแกํประชาชนได๎อยํางทั่วถึง 
  5.2 การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมมีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  แหํง  คือ โรงเรียนบ๎านค าโคนสวําง  โรงเรียนบ๎านโนนสะอาด และโรงเรียนเวที
ราษฎร์บ ารุง 

5.2.1 มีศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์ 4  แหํง  คือศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์บ๎านโนนสะอาด  
ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์บ๎านค าโคนสวําง  ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์บ๎านโคกอุดม และศูนย์พัฒนา
เด็กกํอนเกณฑ์บ๎านใหมํพัฒนา 

5.2.2 มีวัดพุทธ 15 แหํง คือ วัดศรีอุดมธรรม, วัดบ๎านโนนสะอาด, วัดสามัคคีธรรม, วัดปุา
ค าหัวช๎าง, วัดบ๎านค าแก๎ว, วัดพระเชตวนาราม, วัดค าโคนสวําง, วัดพุทธรรมราช,วัดราษฎร์ศิริมัง
คลาราม,วัดศิริธรรมวนาราม ,วัดศรีบุญเรืองธรรมวนาราม, วัดคลองทิพย์,วัดปุาค าพระองค์ ,วัดเทพ
นิมิตจุมพลและวัดปุาโชคแสงธรรม 
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5.2.3 ศิลปวัฒนธรรม  เป็นแบบอีสานคือ “ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี”่ 
5.2.4 มีที่อํานหนังสือประจ าหมํูบ๎าน     จ านวน  3  แหํง 
5.2.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จ านวน  1  แหํง 

   5.3 การสาธารณสุข 
   5.3.1  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  2  แหํง 
   5.3.2  มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน   จ านวน  -   แหํง 
   5.3.3  มีคลินิกเอกชน       จ านวน  -   แหํง 
 
 รายช่ือผู๎น า และข๎อมูล หมํูบ๎านชุมชนต าบลอุดมพร 

หมํู
ที ่

ชื่อบ๎าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู๎น า 

ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านโคกอุดม 237 212 449 134 นายบพิตร  ค ามัส 098-2046993 
2 บ๎านค าชิ 330 314 654 195 นางธัญญารัตน์ ไปเจอะ 089 2609832 
3 บ๎านหนองบัวเงิน 227 231 458 130 นายชาตรี แก๎วเกิดมี 085 6628107 
4 บ๎านนาดูน 114 104 218 93 นายปัญญา  หัดโนนตุํน 087 1046921 
5 บ๎านโนนสะอาด 431 414 848 239 นายเรืองเดช บ๎านต ารวจ 088 5387802 
6 บ๎านค าสะอาด 372 386 758 199 นายใส  ศรีพลลา 080 7424185 
7 บ๎านค าโคนสวําง 421 419 840 224 นายพะยอม  สทุธิประภา 081 6894986 
8 บ๎านอุดมพร 266 238 504 145 นายวิทยา  ล าไพ 087 9339117 
9 บ๎านโพธิ์จุมพล 172 196 368 114 นายนิพล  กะวีกุล 080 7883110 
10 บ๎านค าบุญมี 208 194 402 121 นางปราณี  สมพงษ์ 080 0119126 
11 บ๎านบูรพา 497 525 1,102 248 นายประยูร  พันธศิริ 082 1204104 
12 บ๎านค าแก๎ว 192 185 377 103 นายใบศรี  ชัยโพนงาม 087 9473309 
13 บ๎านแสงสวําง 193 188 381 118 นางสพุาพรรณ  วงชารี 083 3860458 
14 บ๎านใหมํพัฒนา 230 235 465 105 นายล าดวน  กิดนาม 088 7575257 

รวม 3,890 3,854 7,744 2,168  
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ที่มา :  งานทะเบียนอ าเภอเฝูาไรํ (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
6)   เปรียบเทียบจ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์  ทั้งหมด กับผู๎ท่ีได๎รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  แล๎ว 
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ที่มา  :     องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
หมายเหตุ : 1) ผู๎สูงอายุได๎รับเบี้ยยังชีพ  คิดเป็นร๎อยละ 100 
   2) ผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพ  คิดเป็นร๎อยละ 100 
   3) ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร๎อยละ 100 

5.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 อยูํในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเฝูาไรํ  องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ได๎จัดตั้งศูนย์
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อบต.อุดมพร  เพื่อชํวยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยตลอด  24  
ชั่วโมง ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร มีความพร๎อมทางด๎านอุปกรณ์และเจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

5.5 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          1 สถิติเพลิงไหม๎ในรอบปี  (1 ม.ค.- 55  ธ.ค. 59)   จ านวน  35  ครั้ง  แยกเป็นไฟปุา  31  
ครั้ง ที่อยูํอาศัย  2  ครั้ง  และชํวยเหลือภัยแล๎ง  105  ครั้ง 
  2  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเพลิงไหม๎ในรอบปีที่ผํานมา  (ไมํมีผู๎เสียชีวิตและ
ผู๎บาดเจ็บ)  ผู๎เสียชีวิต  -   คน  ผู๎บาดเจ็บ  -  ครั้ง  ทรัพย์สินมูลคํา  -  บาท 
  3  บริการชํวยเหลือ ผู๎ประสบเหตุ และผู๎ปุวยในเขตพื้นที่ ในรอบปี2557 จ านวน  318  ราย 
  4  รถบรรทุกน้ า ขนาดบรรจุ  60,000  ลิตร  จ านวน  1  คัน 
  5  รถยนต์ยนต์ส านักงานและรถกู๎ชีพ (รถปิ๊คอัพ)   จ านวน  3  คัน 

  17 
6 ถังเคมีชนิดผงเคมีชนิดแห๎ง  จ านวน  50  ถัง 

 
การเมืองและการบริหาร 

5.6 โครงสร๎างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 



 เลือกตั้งเม่ือวันที่   7  ตุลาคม  2555 แบํงเขตเลือกตั้งเป็น  1  เขต รวมหนํวยเลือกตั้งทั้งสิ้น  
14  หนํวย จ านวนผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังหมด  5,260  คน 
เขตเลือกตั้งท่ี  1  (สมาชิก  28  คน) มี 14 หนํวยเลือกตั้ง 
 มีผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้ง   5,260  คน 
 ผู๎มาใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง   3,845  คน 
 ผู๎ไมํมาใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง   1,415  คน 
 คิดเป็นร๎อยละ    73.09      
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลโดยตรง 
 จ านวนผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังหมด  5,260  คน 
 ผู๎มาใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง   3,845  คน 
 คิดเป็นร๎อยละ    73.09  
อัตราก าลังพนักงาน และลูกจ๎าง 
 พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน   15  คน 
 ลูกจ๎างประจ า    จ านวน   1    คน 
 พนักงานจ๎าง อบต.   จ านวน   34  คน 
  รวมจ านวนทั้งสิ้น   50  คน 
อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล 

1. รักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชน 
2. ใหมี๎และบ ารุงทางบก-ทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดถนนหรือทางเท๎าและท่ีเป็นทางสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย 
4. ปูองกันและระงับโรคติดตํอ 
5. ให๎มีเครื่องมือใช๎ในการดับเพลิง 
6. ให๎ราษฎรได๎รับการศึกษาอบรม 
7. หน๎าที่อ่ืนๆ ซึ่งมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบังคับให๎เป็นหน๎าที่ของ อบต. 

อ านาจหน๎าที่ ท่ีเลือกปฏิบัติ 
1. ให๎มีน้ าสะอาดและน้ าประปา 
2. ให๎มีโรงฆําสัตว์ 
3. ให๎มีสุสาน และ ฌาปนสถาน 
4. บ ารุงและสํงเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
5. ให๎มีและบ ารุงสถานที่การพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข๎ 
6. ให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่นๆ 
7. ให๎มีการบ ารุงถนนและทางระบายน้ า 

   5.7 โครงสร๎างการก าหนดสํวนราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
5.7.1 ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
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งานธุรการ  มีหน๎าที่ 

1) งานสารบรรณขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
2) การดูแลรักษา จัดเตรียมให๎บริการเรื่องสถานที  วัสดุ  อุปกรณ์ การติดตํอ และอ านวยความสะดวก

ในด๎านตํางๆ 
3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาอบต. คณะบริหารและพนักงาน อบต. 
4) งานสาธารณสุขของอบต.  และหนํวยงานตํางๆ ที่ขอความรํวมมือ 
5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญทางราชการ 
6) งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูท๎ าคุณประโยชน์ 
7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
8) งานจัดท าสังคมและประกาศของอบต. 
9) งานรับเรื่องร๎องทุกข์และร๎องเรียน 
10) งานแจ๎งมติ ก.ท. จ. หนองคาย   ให๎กองตํางๆทราบ 
11) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหาย 

งานบุคลากร  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1) งานบริหารงานบุคคล 
2) งานบรรจุแตํงตั้ง 
3) งานการสอบแขํงขัน การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 
4) งานการท าบัตรประวัติผู๎บริการ สมาชิกสภาอบต. พนักงานและลูกจ๎างอบต. 
5) งานปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการบริหารงานบุคคล 
6) งานประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 
7) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหนํงและอัตราก าลัง 
8) งานพัฒนาบุคลากร เชํน การฝึกอบรม การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตํอการขอรับ

ทุนการศึกษา 
9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ๎าง การให๎บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
10) งานการลาพักผํอนประจ าปี และการลาอ่ืนๆ 
11) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
2) งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
3) งานวิเคราะห์พิจารณา ท าความเห็น สรุป  รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ด าเนินการด๎านกฎหมายและ

ระเบียบกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย สาธารณภัยอ่ืนๆ 
4) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกในการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ตํางๆ 
5) งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



6) งานฝึกอบรม  ข๎อมูลและด าเนินการตามแผนติดตํอสื่อสาร 
7) งาน งานฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให๎บริการข๎อมูลที่ต๎องน ามาใช๎ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผน

ทุกระดับ 
2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช๎ในการพิจารณา วางแผนขององค์การบริหารสํวนต าบล และหนํวยงานหรือ

องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
3) งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโต ของประชากรในเขต อบต.และความพอเพียงของ

บริการสาธารณูปโภคหลัก 
4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได๎ – รายจําย ของ อบต.ในอนาคต 
5) งานท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนสามปี 
6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนํวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
7) งานประสานงานกับหนํวยงานในอบต.และหนํวยงานหรือองค์กรที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขต

อบต.และหนํวยงานใกล๎เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงาน
ตามแผน 

8) งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
1) ปูองกันและสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค 
2) งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
3) งานปูองกันการติดตํอ 
4) งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด 
5) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

งานสัตวแพทย์  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยง หรือสัตว์ท่ีอาศัยตามธรรมชาติ 
3) งานการระวังและงานรับผิดชอบโรคในกลุํมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซ่ึงเสี่ยงตํอการติดโรคสัตว์ 
4) งานควบคุมพิษสุนัขบ๎า 
5) งานควบคุมการฆําสัตว์และโรคสัตว์ 
6) งานปูองกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
7) งานรายงานสถิติ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด๎านสัตวแพทย์ 
8) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 



 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ทรัพยากรดิน  ปัจจุบันราคาที่ดินในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร มีแนวโน๎มสูงขึ้นเพราะเป็น
ท าเลการค๎าและท่ีอยูํอาศัย ที่เริ่มจะหนาแนํน  และใช๎เป็นพื้นที่ท าสวนยางพารา  และปลูกไม๎เศรษฐกิจอื่นๆ 
   ทรัพยากรน้ า  องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร สามารถใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าได๎ไมํเต็มที่
เทําที่ควร ไมํวําจะเป็นด๎านการประปา  การระงับอัคคีภัย การระบายน้ า เป็นต๎น มีล าห๎วยสายสั้นๆ  ไมํ
สามารถเก็บน้ าได๎ตลอดทั้งปีและไมํมีหนองน้ าขนาดใหญํส าหรับเป็นแหลํงผลิตน้ าประปา 
 ทรัพยากรปุาไม๎  แม๎ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  จะไมํมีปุาไม๎แตํก็ได๎อนุรักษ์ต๎นไม๎และ
สํงเสริมการปลูกปุา ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชํนยางพารา ยูคาลิปตัส  ครอบคลุมพื้นที่วํางเปลําทั้งหมด รวมทั้ง
สํงเสริมการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับเพื่อสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยํูและลดภาวะโลกร๎อนได๎ด๎วย 
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ทรัพยากรธรณี  มีน้ าใต๎ดินบ๎างบางแหํง  จึงสามารถขุดบํอน้ าและเจาะบํอบาดน าน้ าใต๎ดิน   มาใช๎ในกรณีที่
จ าเป็น  ดินสํวนมากจะเป็นดินทรายผสมลูกรังลูกรังไมํอ๎ุมน้ า ในหน๎าแล๎งจะแล๎งมาก 
สภาพสิ่งแวดล๎อม  ปัจจุบันเขตองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร ยังมีสภาพแวดล๎อมที่ดีเนื่องจาก ความ
หนาแนํนของประชากรยังไมํมากนัก อีกทั้งยังหํางไกลจากชุมชนเมือง  ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ 3 ใน4 
จะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไมํเศรษฐกิจและปุาไม๎ธรรมชาติตามหัวไรํปลายนา  อากาศโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี
คํอนข๎างเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ย 28-30 องศาเซลเซียส  แตํในระยะยาวอาจจะมีปัญหาขยะมูลฝอยที่นับวัน
จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ 
 
5.7.2 กองคลัง 
งานผลประโยชน์ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 

1) งานจัดท าประกาศให๎มายื่นแบบเสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
  2)  การตรวจสอบและจัดท าบัญชีที่อยูํในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บทะเบียนคุมผู๎ช าระ
ภาษี (ผ.ท.5) 
  3) งานรับและตรวจสอบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบค าร๎องของผู๎เสียภาษี คําธรรมเนียมและ
รายได๎อื่นๆ 
  4) งานพิจารณาการประเมิน และก าหนดคําภาษี คําธรรมเนียมในเบื้องต๎น  เพื่อเสนอพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ 

5) งานแจ๎งผลการประเมินคําภาษีและผู๎เสียภาษี 
6) งานจัดเก็บและช าระรายได๎  จากภาษีอากร คําธรรมเนียม  และรายได๎อื่นๆ 
7) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท๎องที่ และภาษีปูาย เงินผลประโยชน์ และ

ลงทะเบียนคุมผู๎ช าระภาษี (ผ.ท. 5 )ของผู๎เสียภาษีรายได๎เป็นประจ าทุกวัน 
8) งานเก็บรักษา และการสํงเงินประจ าวัน 
9) งานด าเนินเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
10) งานเก็บรักษาและเบิกจํายแบบพิมพ์ตํางๆ 



11) งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษี คําธรรมเนียม และรายได๎อื่นๆ 
12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

งานการเงินและบัญชี  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1) งานตรวจสอบการเบิกจํายเงินทุกประเภท 
2) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจําย 
3) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจํายเงิน 
4) งานจํายเงินและตรวจสอบหลักฐานในส าคัญจําย 
5) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข๎องทุกประเภท 
6) งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าปี และรายได๎อื่นๆ 
7) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหาย 

 
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 

1) งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบในส าคัญชํวยเก็บและจํายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือตํางๆ 
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2) เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจํายพัสดุภัณฑ์ 
3) งานจัดหาพัสดุประจ าเดือน และรายงานพัสดุคงเหลือ ประจ าปีให๎เป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ 
4) ท ารายงานพัสดุประจ าเดือน และรายงานพัสดุคงเหลือ ประจ าปีให๎เป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ 
5) รํางหนังสือโต๎ตอบ สัญญาซื้อ บันทึก ยํอเรื่อง สรุปความเห็น ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสาร

หลักฐาน รวมทั้งข๎อมูลสถิติที่เกี่ยวข๎องกับงานพัสดุ ติดตํอบุคคลหรือหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

5.7.3 กองชําง 
งานวิศวกรรม  มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 

1) ออกแบค านวณด๎านวิศวกรรม 
2) งานวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎านวิศวกรรม 
3) งานให๎ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด๎านวิศวกรรม 
4) งานตรวจสอบแบบแปลงการขออนุญาต  ปลูกสร๎างอาคารทางด๎านวิศวกรรม 
5) งานออกแบบรายการ รายละเอียดด๎านวิศวกรรม 
6) งานส ารวจหาข๎อมูลรายละเอียด เพื่อออกแบบก าหนดรายระเอียดทางด๎านวิศวกรรม 
7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด๎านวิศวกรรม 
8) งานประมาณราคาคํากํอสร๎าง ทางด๎านวิศวกรรมควบคุมการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม 
9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

งานสาธารณูปโภค 



1) งานด๎านการกํอสร๎างอาคาร  ถนน สะพาน ทางเท๎า สิ่งติดตั้งตํางๆ 
2) งานวางโครงการและควบคุมการกํอสร๎าง อาคารสถานที่ 
3) งานซํอมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท๎า เขื่อน 
4) งานดูแล ควบคุม รักษาน้ าประปา 
5) งานปรับปรุงแก๎ไข และปูองกันสิ่งแวดล๎อมเป็นพิเศษ 
6) งานให๎ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกํอสร๎าง 
7) งานควบคุมพัสดุ งานด๎านโยธา 
8) งานประมาณราคา งานซํอมบ ารุงรักษา 
9) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
5.7.4 กองการศึกษา 

  งานบริหารการศึกษา มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
 งานควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน๎าที่ของงานการเจ๎าหน๎าที่  งานบริหารและ
วิชาการ  งานการเงิน  งานการพัสดุ และงานโรงเรียน 
งานพัฒนาการศึกษาและสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

1) งานส ารวจความต๎องการและปัญหาด๎านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติด๎านการศึกษา 
3) งานด๎านการสํงเสริม ประเพณี วัฒนธรรม ตํางๆ 
4) งานพัฒนาหลักสูตรกํอนวัยประถมศึกษา 
5) งานให๎บริการด๎านการศึกษาทั่วไป ด๎วยการให๎นิเทศให๎ค าปรึกษาแนะน าปัญหาทางวิชาการ 
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6) งานเขียนเอกสาร ต ารา ผลิตอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน 
7) งานค๎นคว๎าทดลอง  และเผยแพรํเทคนิควิชาการแผนใหมํทางด๎านการศึกษา 
8) งานวัดผล ประเมินผลทางด๎านการศึกษา 
9) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให๎บริการทางด๎านวิชาการ 
10) งานสํงเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาเด็กและเยาวชน 
11) งานประสานด าเนินงานด๎านวิชาการกับหนํวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง 
12) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 
5.7.5 กองสวัสดิการและสังคม 

งานสวัสดิการและสังคมมีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1. ฝุายงานสังคมสงเคราะห์ 

1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู๎ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร๎ที่พึ่ง 
2. งานสงเคราะห์ผู๎ประสบภัยพิบัติตํางๆ 
3. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
4. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครับครัว 



5. งานสํงเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
6. งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมตํางๆ 
7. งานสํงเสริมสวัสดิภาพเด็กสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
8. งานประสานและรํวมมือกับกนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 
9. งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

2. งานพัฒนาชุมชน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
1. งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
2. งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎การพัฒนาชุมชน 
3. งานจัดระเบียบชุมชน 
4. งานประสานงานและรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆเพื่อการบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแกํชุมชน 
5. งานจัดท าโครงการชํวยเหลือในด๎านตํางๆให๎ชุมชน 
6. งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมวัฒธรรม การอนามัยและสุขาภิบาล 
7. งานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 3. งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนานาสตรี มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
1. ด๎านสํงเสริมอาชีพและข๎อมูลแรงงาน 
2. ด๎านการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
3. ด๎านการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
4. งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง 

4. งานสํงเสริมการเกษตร มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
1. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาด๎านการเกษตร 
2. ด๎านการเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด๎านการสํงเสริมรายได๎ อาชีพ ด๎านการเกษตร 
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  การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพรพ.ศ.(2558-2562)  
ที่น าไปสูํการจัดท าแผนสามปี (2560-2562) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

1. ปัญหาความต๎องการของประชาชน 
 องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร ได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและความต๎องการของประชาชน  
โดยรวมจากหลายปีที่ผํานมา ในการจัดท าเวทีประชาคมรํวมกับชุมชน การจัดท าประชาวิจารกํอนการยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารสํวนต าบล จากการส ารวจข๎อมูลในการจัดท าแผนชุมชน จากการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการพัฒนาต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล



แผน จากเจ๎าหน๎าที่แตํละกองงาน คณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร สามารถ
สรุปได๎ดังนี้ 

1.1 ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ประกอบด๎วย 
1.1.1 น้ าประปาไมํสะอาดและไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
1.1.2 ไมํมีรํองระบายน้ า /รางระบายน้ า ระบบระบายน้ าข๎างถนน 
1.1.3 ไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะมีไมํเพียงพอ และไมํได๎รับการการซํอมแซมให๎สามารถใช๎

งานได๎ 
1.1.4 การขยายเขตน้ าประปายังไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
1.1.5 กํอสร๎างถนน คสล. ในหมํูบ๎าน /ระหวํางหมํูบ๎าน 
1.1.6 กํอสร๎างถนนลาดยางระหวํางหมํูบ๎าน (เส๎นทางหลัก) 
1.1.7 ปรับปรุงซํอมแซมถนนที่ช ารุด 
1.1.8 กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร / ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
1.1.9 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง,ไฟเตือนจราจร) 
1.1.10 ติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณสี่แยกชุมชนอุดมพร 
1.1.11 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อบริโภค 

1.2 ด๎านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์  ประกอบด๎วย 
1.2.1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุยังไมํทั่วถึง 
1.2.2 จัดตั้งชุมรมผู๎สูงอายุ /ผู๎พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาสฯลฯ 
1.2.3 การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยลําช๎า 
.2.4จัดหาที่อยํูอาศัยให๎กับผู๎อยากไร๎ยังไมํทั่วถึง 

1.3 ด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน  ประกอบด๎วย 
1.3.1 งบประมาณในการสนับสนุนชุมชนมีน๎อย ไมํเพียงพอและไมํตํอเนื่อง 
1.3.2 ขาดความรู๎ความสามารถในการบริหารทรัพยากร ท าให๎ขาดทุน 
1.3.3 ชุมชนขาดความสามัคคี 
1.3.4 สถาบันครอบครัวไมํอบอํุน 
1.3.5 เด็กเยาวชนสร๎างปัญหาในชุมชน 
1.3.6 ศักยภาพขององค์กรในชุมชน (กลุํมสตรี อสม. อสป. อปพร.)ไมํเข็มแข็ง 
1.3.7 ผู๎น าไมํให๎ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
1.3.8 ปัญหาการวํางงาน 
1.3.9 ไมํมีตลาดรองรับสินค๎าของชุมชน 
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1.3.10 สํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
1.3.11 ปัญหาความยากจน ไมํมีทุนทรัพย์ 
1.3.12 ไมํมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 



1.3.13 ไมํมีแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร /เลี้ยงสัตว์ 
1.3.14 ปัญหาหนี้สิน 
1.3.15 คําแรงงานถูก 
1.3.16 ไมํมีทีด่ินท ากิน 
1.3.17 ปัญหาการอพยพแรงงานเข๎าสูํเมืองใหญํ / แรงงานตํางดําว 
1.3.18 ปัญหาสุขภาพ 
1.3.19 จัดตั้งศูนย์สํงเสริมสุขภาพในหมํูบ๎าน 
1.3.20 ตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน พร๎อมเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ๎าน 
1.3.21 ตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 
1.3.22 จัดตั้งชมรมเต๎นเพื่อสุขภาพ 
1.3.23 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ อสม. 
1.3.24 บริการให๎ความรู๎ด๎านการปศุสัตว์ 
1.3.25 ไมํมีโรงฆําสัตว์ท่ีได๎มาตรฐาน 

1.4 ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ประกอบด๎วย 
1.4.1 ปัญหาขยะเพิ่มข้ึน ถังขยะไมํเพียงพอ /ช ารุด 
1.4.2 แหลํงน้ า ล าห๎วยตื้นเขิน 
1.4.3 ปัญหาความสกปรกของตลาดสด 
1.4.4 แหลํงน้ ามีน๎อยขาดการบ ารุงรักษา  
1.4.5สถานที่พักผํอนหยํอนใจ  สถานที่ออกก าลังกาย มีน๎อย 
1.4.6 ปัญหาฝุุนละอองในชุมชน /หมํูบ๎าน 
1.4.7 การตัดไม๎ท าลายปุาชุมชน เพื่อท าไรํ 

1.5 ด๎านความสงบม่ันคง ความเรียบร๎อย อาชญากรรม ยาเสพติด  ประกอบด๎วย   
1.5.1 จัดตั้งศูนย์อปพร. 

    1.5.2 จัดสายตรวจ และเวรยาม หนํวยการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.5.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานต ารวจชุมชน 
1.5.4 ตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติด เพื่อปูองกันการกํออาชญากรรม และยาเสพติดในชํวงเทศกาล 
1.5.5 ปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรบนถนน 
1.5.6 แก๎ปัญหาการเลํนการพนันในชุมชน 

1.6 ด๎านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด๎วย 
1.6.1 สํงเสริมกิจกรรมงานบุญประเพณี  และวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
1.6.2 รํวมท านุบ ารุง บูรณะศาสนสถาน 
1.6.3 ฝึกอบรมจริยธรรมแกํเยาวชน 
1.6.4 สํงเสริมศิลปะการแสดงของท๎องถิ่นสํงเสริมศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน 
1.6.5 สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งศูนย์บริการข๎อมูลขําวสาร/ห๎องสมุดชุมชน 
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1.7 ด๎านการเมืองการบริหาร ตามนโยบายภาครัฐ ประกอบด๎วย 
1.7.1 การให๎บริการประชาชนผู๎มาใช๎บริการ 
1.7.2 การสรรหาบุคลกร พัฒนาให๎มีศักยภาพในการท างาน 
1.7.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1.7.4 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินงาน 

 
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง –จุดอํอน ปัญหาอุปสรรค์และโอกาส ของการพัฒนาอบต.อุดมพร 

SWOT องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
1. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร (SWOT  Analysis) 

1.1 จุดแข็ง 
1.) บุคลากรมีความสามรถและ เพียงพอตํอการให๎บริการ 
2.) ผู๎สูงอายุได๎รับการดูแลอยํางท่ัวถึง 
3.) เป็นศูนย์รวมหนํวยงานภาครัฐ 
4.) มีการบริหารด๎านการศึกษาให๎กับเด็กและเยาวชนอยํางเพียงพอ 
5.) มีกลุํมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ (OTOP) 
6.) เป็นผู๎น าด๎านการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 

    1.2 จุดอํอน 
1.) การรวมกลุํมยังไมํเข๎มแข็งและขาดการประชาสัมพันธ์ 
2.) การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไมํเป็นระบบ 
3.)ประชาชนขาดทักษะด๎านการเกษตร  ไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน ไมํมีการน า

เทคโนโลยีมาใช๎  
4.)แหลํงน้ าตื้นเขิน ไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ เส๎นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมํูบ๎านไมํสะดวก  

การบริหารจัดการน้ าไมํมีประสิทธิภาพ 
5.) ผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
6.) เยาวชนขาดจิตส านึก ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 

  1.3 โอกาส 
   1.) สภาพดินเหมาะแกํการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตร 
   2.) มีพื้นที่การปลูกข๎าว และยางพารามาก 

3.) มีเส๎นทางผํานหลายอ าเภอ เหมาะแกํการลงทุน 
   4.) มีปริมาณน้ าฝนมาก 
   5.) เป็นศูนย์กลางการค๎าด๎านการเกษตร 

6.) มีรถบริการรับสํงผู๎ปุวยในพื้นที่ 
   7.) มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การอบรมการกรีดยางพารา 



 1.4 อุปสรรค 
1.) ความผันผวนของเศรษฐกิจ น้ ามันแพง คําใช๎จํายในครัวเรือนสูง 
2.) ประชาชนขาดความสามัคคี 
3.) การจัดสรรงบประมาณ ไมํเป็นไปตามห๎วงเวลา และไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
4.) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
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5.) โรคและแมลง ระบาดในพื้นที่ท าการเกษตร 
6.) ผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน ปริมาณขยะ ในพื้นที่มาก 
7.) ขาดเอกสารสิทธิ์ในพืน้ที่ท ากิน 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 

TOWS  MATRIX 
 
จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีความสามารถและ เพียงพอตํอ
การให๎บริการ 

2. ผู๎สูงอายุได๎รับการดูแลอยํางท่ัวถึง 
3. มีการจัดการด๎านการศึกษาให๎กับเด็กและ

เยาวชนอยํางเพียงพอ 
4. มีกลุํมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ 

 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. สภาพดินเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร 
2. มีพื้นที่การปลูกข๎าว และยางพารามาก 
3. มีปริมาณน้ าฝนมาก 
4. เป็นศูนย์กลางการค๎าและการลงทุน 
5. มีรถบริการรับสํงผู๎ปุวยในพื้นที่ 

 มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การ
อบรมการกรีดยางพารา 

กลยุทธ์ (strategy ) จุดอํอน : จุดแข็ง SO 
1. พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
2. สํงเสริมการผลิต และสร๎างมูลคําเพิ่มสินค๎าการเกษตร 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอยํางตํอเนื่อง 
4. จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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TOWS  MATRIX 
 
จุดอํอน (weakness) 

1. การรวมกลุํมยังไมํเข๎มแข็งและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

2. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไมํเป็นระบบ 
3. ประชาชนขาดทักษะด๎านการเกษตร  ไมํ

สามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน ไมํมีการน า
เทคโนโลยีมาใช๎  

4. แหลํงน้ าตื้นเขิน ไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ 
เส๎นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมํูบ๎านไมํ
สะดวก  การบริหารจัดการน้ า ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ 

5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ด า เนินการอยําง
ตํอเนื่อง 

6. เยาวชนขาดจิตส านึก ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. สภาพดินเหมาะแกํการเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร 
2. มีพื้นที่การปลูกข๎าว และยางพารามาก 
3. มีเส๎นทางผํานหลายต าบล เหมาะแกํการ

ลงทุน 
4. มีปริมาณน้ าฝนมาก 
5. เป็นศูนย์กลางการค๎าและการลงทุน 
6. มีรถบริการรับสํงผู๎ปุวยในพื้นที่ 
7. มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

การอบรมการกรีดยางพารา 
 



กลยุทธ์ (strategy) จุดอํอน : โอกาส wo 
1. สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก๎ปัญหาความยากจน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอยํางตํอเนื่อง 
4. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านงบประมาณในการด าเนินงาน 
5. น าเยาวชนเข๎าคํายพุทธธรรม ต๎านภัยยาเสพติด 
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TOWS  MATRIX 
 

จุดอํอน (weakness) 
1. การรวมกลุํมยังไมํเข๎มแข็งและขาดการ

ประชาสัมพันธ์ 
2. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไมํเป็นระบบ 
3. ประชาชนขาดทักษะด๎านการเกษตร  ไมํ

สามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน ไมํมีการน า
เทคโนโลยีมาใช๎  

4. แหลํงน้ าตื้นเขิน ไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ 
เส๎นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมํูบ๎านไมํ
สะดวก  การบริหารจัดการน้ า ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ 

5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ด า เนินการอยําง
ตํอเนื่อง 

อุปสรรค (Threat) 
1. ความผันผวนของเศรษฐกิจ น้ ามันแพง 

คําใช๎จํายในครัวเรือนสูง 
2. ประชาชนขาดความสามัคคี 
3. การจัดสรรงบประมาณ ไมํเป็นไปตาม

ห๎วงเวลา และไ มํ เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
5. โ ร คและแมลง  ร ะบาด ในพื้ น ที่ ท า

การเกษตร 
6. ผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน ปริมาณ

ขยะ ในพื้นที่มาก 
7. ขาดเอกสารสิทธิ์พื้นที่ท ากิน 



6. เยาวชนขาดจิตส านึก ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 

 
 

กลยุทธ์ (strategy) จุดอํอน : อุปสรรค WT 
1. สร๎างความตระหนักและปลูกจิตส านึกด๎านสุขภาพแบบการมีสํวนรํวม 
2. พัฒนาคุณภาพในการบริการอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. สํงเสริมการรวมกลุํมการผลิตสินค๎าชุมชน 
4. แก๎ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง 
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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2.2 สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพรในปีท่ีผํานมา 
 ต าบลอุดมพร  มีสภาพเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเล็กๆ มีแหลํงน้ าธรรมชาติ  เหมาะที่จะท าการเกษตร  
เป็นศูนย์กลางทางการค๎า การศึกษา การคมนาคม และท าการเกษตร เพราะเป็นจุดเชื่อมตํอระหวําง อ าเภอ
เฝูาไรํ กับอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอโซํพิสัย อ าเภอบ๎านดุง  และ อ าเภอบ๎านมํวง  
    แนวทางการพัฒนา 
1.นโยบาย 

1) แก๎ปัญหาความยากจน 
2) แก๎ปัญหายาเสพติดให๎โทษ 
3) จัดแหลํงน้ าเพื่อการบริโภคและการเกษตร 



4) ปรับปรุงซํอมแซมถนนให๎มีสภาพดีขึ้น การคมนาคมสะดวก 
5) แก๎ปัญหาการอพยพแรงงาน 
6) สํงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
7) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชน 
8) สํงเสริมการศึกษา ศิลปะและจารีตประเพณีของท๎องถิ่น 
9) สํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
10) สํงเสริมการบริการสาธารณสุขและอนามัยในท๎องถิ่น 
11) การสร๎างประชาคมระดับอ าเภอ ต าบล และหมํูบ๎าน 
12) สํงเสริมการปลูกปุา และแก๎ปัญหาภัยแล๎ง 
13) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14) ขยายเขตไฟฟูาและแสงสวําง 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให๎ประชาชนอยูํดีกินดี 
2) เพื่อให๎เยาวชนของชาติหํางไกลยาเสพติด 
3) เพื่อให๎ประชาชนมีน้ ากินน้ าใช๎ และแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรอยํางเพียงพอ 
4) เพื่อให๎การคมนาคมของประชาชนสะดวกสบาย 
5) เพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น 
6) เพื่อสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ล าดับความส าคัญของปัญหา 
1) ปรับปรุงแหลํงน้ าดื่มน้ าใช๎ให๎เพียงพอในฤดูแล๎ง 
2) ปรับปรุงซํอมแซมถนนหนทางให๎มีสภาพดี การคมนาคมสะดวก 
3) สนับสนุนและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
4) สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5) รักษาความสะอาดของถนนรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6) สํงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) แก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎โทษ   เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กลํุมชุมชน 
8) การสร๎างประชาคมระดับอ าเภอ ต าบล และหมํูบ๎าน 
9) สํงเสริมการปลูกปุา และแก๎ปัญหาภัยแล๎ง 
10) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก๎ไขปญัหาการอพยพแรงงาน 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพรสามารถด าเนินการได๎ 
ล าดับ ปัญหา/ความต๎องการ แนวทางการพัฒนา โครงการ/ งานตามแผนแนว



ความส าคัญ ทางการพัฒนา 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 

การคมนาคม 
-ถนนช ารุดเสียหาย 
- การคมนาคมไมํสะดวก 
การประกอบอาชีพ 
-ขาดน้ าเพื่อการเกษตรกรรม 
-ในฤดูแล๎งไมํมีน้ าอุปโภค 
บริโภค 
-ขาดทุนทรัพย์ 
--ขาดอาชีพเสริม สร๎างรายได๎ 
การรักษาความสะอาด 
-บุคลากรขาดความรู๎ 
-ถังขยะไมํเพียงพอ 
-ไมํมีสถานที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม 
 
 
น้ าดื่มน้ าใช๎ 
-ภัยแล๎ง 
-น้ าประปาไมํเพียงพอ 
ด๎านคุณภาพชีวิต 
-ปัญหาความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
-ปัญหาประชาชนขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
ปุาไม๎ 
-ปุาไม๎ ต๎นน้ า ล าธาร ถูก
ท าลาย 

- ซํอมแซมถนนให๎ดีขึ้น 
-ลงหินลูกรังในที่ลุํม 
-สร๎างถนน คสล. 
 
-สร๎างฝาย อํางเก็บน้ า 
-ขุดลอกแหลํงน้ า 
-สํงเสริมอาชีพเพิ่มรายได๎ 
 
-อบรมเพื่อเพิ่มความรู๎และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
-จัดซื้อถังขยะเพื่อให๎เพียงพอ
กับความต๎องการ 
-จัดหาสถานที่ท้ิงขยะ และท า
การก าจัดขยะอยํางเหมาะสม 
 
-บริการน้ าอุปโภคบริโภค 
-สร๎างและปรับปรุงระบบ
ประปา 
 
-สร๎างความสามัคคี ประชาคม
ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ 
-สํงเสริมการศึกษา 
 
-สํงเสริมให๎ความรู๎ สร๎าง
จิตส านึกและรณรงค์ให๎
ประชาชนปลูกปุา 
- สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชน
เห็นคุณคําของทรัพยากรปุาไม๎ 

- โครงการซํอมแซมถนน 
-โครงการลงหินลูกรังใน
หมํูบ๎าน 
-โครงการสร๎างถนน คสล. 
 
-โครงการสร๎างฝาย อํางเก็บน้ า 
-โครงการขุดสระลอกล าห๎วย 
-โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกร 
 
-โครงการอบรม จนท. พนง.
และผู๎บริหาร 
-โครงการให๎บริการถังขยะ
อยํางทั่วถึง 
-โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง
เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อม 
 
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กักเก็บ
น้ า 
 
 
-โครงการประชาคมโดยให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม 
-โครงการให๎ความรู๎เรื่องยาเสพ
ตดิ 
-โครงการสํงเสริมการศึกษาทุก
ระดับและตามอัธยาศัย 
- โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ 
- โครงการปลูกปุาในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 
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ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
การกํอสร๎างหรือซํอมแซมบ ารุงรักษาถนนเพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัย  ให๎แกํ

ประชาชน การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ าของหมํูบ๎านที่ได๎รับการถํายโอน  จากสํวนราชการ และ
กํอสร๎างข้ึนเองให๎อยูํในระดับมาตรฐานที่สามารถอุปโภค บริโภคได๎อยํางปลอดภัย เพียงพอ  โดยก าหนดห๎วง
เวลาตรวจสอบเป็นระยะการจัดหาแหลํงน้ าตํอความต๎องการใช๎น้ า   เพื่อการเกษตร การจัดให๎มีไฟฟูาและ
ความสวํางตามสถานที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร เป็นต๎น 
 1. แผนงานกํอสร๎างปรับปรุงถนน  รํองระบายน้ า ฯลฯ 

1) โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมํูบ๎าน  14  หมํูบ๎าน 
2) โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุงถนนลาดยาง  จ านวน 2 สาย 
3) โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จ านวน 14 สาย 
4) โครงการกํอสร๎างปรับปรุงศาลาประชาคม  จ านวน  1  แหํง 
5) โครงการกํอสร๎าง เมรุ และศาลาพักศพ พร๎อมห๎องน้ า จ านวน  2  แหํง 
6) โครงการกํอสร๎างอาคารส านักงาน อบต. จ านวน 1  หลัง 
7) โครงการปรับปรุงรั้วศาลาประชาคม จ านวน 1  โครงการ 
8) โครงการปรับปรุงซํอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน จ านวน 4  แหํง 
9) โครงการปรับปรุงซํอมแซมสนามกีฬา  จ านวน 2 ประเภทกีฬา 
10) โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางและขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าในเขต  อบต. 

2. แผนสาขาพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
1) โครงการจัดหาเข๎าบํอขยะ 
2) โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ และรถเข็นขยะ 
3) โครงการจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน 
4) โครงการจัดซื้อสารเคมีก าจัดยุงลาย 
5) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า 
6) สนับสนุนงบประมาณให๎ชุมชนเขต อบต. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
     3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
1) โครงการสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ รํวมกับหนํวยงานตํางๆ 
2) โครงการสนับสนุนกลุํมแมํบ๎าน ตามโครงการออกร๎านตามเทศกาล แสดงสินค๎า OTOP 
3) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
4) โครงการสํงเสริมการตลาดยางพารา 
5) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น 
6) โครงการอบรมการกรีดยางพารา ท ายางแผํน และสํงเสริมการตลาดยางพารา 



    4.  แผนพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
1) เบี้ยยังชีพคนชรา ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส์ และชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพิบัติ 
2) โครงการจัดการแขํงขันกีฬาชุมชน และกีฬาพื้นบ๎าน 
3) ส ารวจข๎อมูล จปฐ. และข๎อมูล กชช. 2 ค 
4) โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย 
5) โครงการฝึกอบรม อสม. และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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6) โครงการอาหารปลอดภัย 
7) โครงการจัดหนํวยงานตรวจสุขภาพ  
8) โครงการจัดงานประเพณีท๎องถิ่น 
9) โครงการภาษีเคลื่อนที่พบประชาชน 
10) โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรม บวชสามเณรภาคฤดูร๎อน 
11) สนับสนุนงบประมาณให๎ ส านักงานเหลํากาชาดจังหวัดหนองคาย ในการจัดงานกาชาดจังหวัด

หนองคาย และฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮํอ 
12) สนับสนุนงบประมาณให๎ ส านักงานเหลํากาชาดจังหวัดหนองคาย  ในการออกรับบริจาคโลหิต

เคลื่อนที่ตามอ าเภอเฝูาไรํ 
13) สนับสนุนงบประมาณให๎วัด ตามโครงการสอบธรรมสนามหลวง 
14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนและสถานที่ราชการตํางๆ 
15) โครงการอุดหนุนสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเฝูาไรํ 
16) โครงการจัดงานวัน อปพร.สัมพันธ์ 
17) โครงการสํงเสริมการแขํงขันกีฬาสานสัมพันธ์วันก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
18) โครงการปูองกันและควบคุมแหลํงระบาดของยาเสพติดเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
19) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณส านักงาน 

       5. แผนพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1) โครงการฝึกอบรมของพนักงานและสมาชิกสภา อบต. 
2) โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์และขําวสาร 
3) โครงการจัดท าข๎อมูลและแผนที่ภาษี 
4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตํางๆ 
5) โครงการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่และพนักงานดับเพลิง 
6) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 
7) โครงการบริหารจัดการที่ดี 
8) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ๎าง 
9) โครงการปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงานราชการ 
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     ผลการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลในระยะท่ีผํานมาปีงบประมาณ 2558 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
สถานที ่

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
 
 

 
ส านักงานปลัด 

โครงการเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 
โครงการประชาคมต าบล 
โครงการปูองกันยาเสพติด 
โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
อุดหนุนโครงการผู๎น าท๎องถิ่นสามัคคีต๎านภัยยาเสพติ 
โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยภิบัติ 
โครงการจัดงานประเพณีผ๎าปุาสามัคคี 
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลอุดมพร 
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์,ปูองกันยาเสพติด 
โครงการฝึกอบรม อปพร. 
โครงการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
โครงการเหลํากาชาดจังหวัดและอ าเภอ 
 

กองการศึกษา 
 

 
 

ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
อ าเภอเฝูาไร ํ
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 

 
 
 

 
 

86,000 
65,000 
50,000 
90,000 
20,000 
50,000 
20,000 
120,000 
50,000 
420,000 
120,000 
30,000 

 
 
 

 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

โครงการแขํงขันกีฬาด๎านยาเสพติดต าบล 
โครงการแขํงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อปท. 
โครงการจัดงานประเพณีของท๎องถิ่นหรือของชาติ 
โครงการรถรับ – สํง นักเรียน 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม(นมโรงเรียน)ในต าบล 
อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบล 
โครงการสํงเสริมการพัฒนาการของเด็ก 
การจัดงานประเพณี 
จัดซื้อุปกรณ์กีฬา 
 
 
 
 

ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 

200,000 
50,000 
200,000 
60,000 

2,257,600 
2,400,000 

30,000 
140,000 
140,000 
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ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
สถานที ่

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
กองชําง 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการเจาะบํอบาดาล 
โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ 
โครงการกํอสร๎างรั้วคอนกรีต 
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีต 
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีต 

 
 

หมํูที่  2 
หมํูที่  3 
หมํูที่  4 
หมํูที่  5 
หมํูที่  7 
หมํูที่ 8 
หมํูที่  3 
หมํูที่  3 
หมํูที่  6 
หมํูที่  6 
หมํูที่  8 

 
 

300,000 
153,400 
300,000 
219,700 
300,000 
150,000 
56,300 
40,300 
41,200 
43,600 
150,000 

 



12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 

โครงการลานคอนกรีตสาธารณะประโยชน์ 
โครงการกํอสร๎างเมรุสารธารณะประโยชน์ 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและลานคอนกรีต 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

หมํูที่  9 
หมํูที่  10 
หมํูที่ 10 
หมํูที่ 11 
หมํูที่ 12 
หมํูที่ 13 
หมํูที่ 14 

300,000 
200,000 
100,000 
90,000 
300,000 
300,000 
150,000 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กองสวัสดิการและสังคม 

โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการในต าบล 
โครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรี 
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
โครงการชํวยเหลือผ๎าหํมกันหนาวแกํประชาชน 
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนในชํวงปิดเทอม 
โครงการสนับสนุนผู๎ด๎อยโอกาส 

 
 

ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 
ต าบลอุดมพร 

 
 

2,586,000 
50,000 
50,000 
90,000 
20,000 
20,000 
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 พันธ์กิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในหํวงสามปี 
 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“อุดมพรงามล้ า วัฒนธรรมอีสาน ลุํมน้ าสํงคราม งดงามยางพารา ” 



องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร  ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดกลาง มีหน๎าที่จะต๎องดูแล    
ทุกข์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่  ขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพรจึงจ าเป็นต๎องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะ
พัฒนาท๎องถิ่น    ในการทีจะพัฒนาท๎องถิ่นให๎ไปสูํจุดมํุงหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลเพื่อน าไปสูํการพัฒนาต าบล ในด๎านโครงการสร๎างพื้นฐาน ด๎านเศรษฐกิจด๎านวัฒนธรรม  ด๎าน
การเมืองการบริหาร และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎อง
พัฒนาท๎องถิ่นให๎ครอบคลุม    ในทุกๆด๎านและให๎ประชาชนอยูํดีกินดี อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  ได๎รับการ
บริการตามอ านาจหน๎าที่   ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด เยาวชน
ในเขตพื้นที่มีคุณภาพ  ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาต าบลให๎มีความก๎าวหน๎า
ตํอไป 
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วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

จุดมุํงหมาย 

ยทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

โครงการ 

แนวทางการพัฒนา 



พันธ์กิจ(Mission) 
 “พัฒนางาน   พัฒนาคน   ดูแลใสํใจหํวงใยสุขภาพ” 

1. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าให๎ได๎มาตรฐาน 
2. จัดระเบียบชุมชนให๎เป็นเมืองนําอยํู  ปลอดภัย หํางไกลยาเสพติด 
3. พัฒนาและสํงเสริมอาชีพการ ประกอบอาชีพของประชาชน 
4. สํงเสริมการศึกษาและน าเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน 
5. สํงเสริมผู๎สูงอายุ คนพิการ และกลุํมสตรี 
6. รักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท๎องถิ่น 
7. จัดให๎ประชาชนมีสถานที่พักผํอนและออกก าลังกาย 
8. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎  ตลอดจนยกระดับองค์กรให๎สนองตํอการแก๎ไขปัญหาของประชาชน 
9. ก าจัดขยะมูลฝอย สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

จุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 เพื่อให๎ประชาชนสามารถพึงตนเองได๎  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ  สติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม  ระเบียบวินัย ที่ดีในการด าเนินชีวิตสามารถน าความรู๎ใหมํมาปรับใช๎เข๎ากับภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎
อยํางเหมาะสม  มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได๎อยํางมีมาตรฐาน เป็นที่รู๎จักในตลาด  
ใช๎ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวอบอํุน  สังคมสงบสุข 
 สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนชํวยคิด ชํวยท า ชํวยแก๎ไขปัญหา  ประชาชนเองก็จะได๎
ประโยชน์มากขึ้น  อาทิ 
 การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได๎มาตรฐาน 
 จัดระเบียบชุมชนให๎เป็น อบต.นําอยํู ในลักษณะควบคุมทุกด๎าน 
 เพิ่มชํองทางและโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนให๎มีรายได๎โดยรวมสูงขึ้น 
 ให๎ความส าคัญด๎านการศึกษาของเยาวชน/ประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆมา

ปรับใช ๎
 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให๎เป็นระบบได๎

มาตรฐาน 
 ให๎ความส าคัญเกี่ยวกับการสํงเสริมประเพณีท๎องถิ่นและการทํองเที่ยว 
 ให๎องค์กร  บุคลากร ได๎รับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให๎ทันตํอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

      1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา สาธารณูปโภค 
1.2 งานปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
1.3 งานด๎านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 



     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวติ   
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 งานด๎านสาธารณสุข 
 2.2 งานด๎านสวัสดิการสังคม(ผู๎สูงอายุ สตรี ผู๎พิการผู๎ ปุวยโรคเอดส์ เด็กและผู๎ด๎อยโอกาส) 
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 2.3 งานด๎านการศึกษา (การศาสนา การกีฬา และนันทนาการ) 
 2.5 งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 2.6 งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  และการทํองเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 งานสํงเสริมการลงทุน การพาณิชย์ ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให๎แกํประชาชนทุกสาขา 
 3.2 งานสํงเสริมการเกษตร สร๎างคุณคําและยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรสินค๎าภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 3.3 สํงเสริมการทํองเที่ยว 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
        แนวทางการพัฒนา 

4.1 งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎คงอยูแํละเพิ่มขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล๎อม 
4.3 การจัดการขยะและก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการงานองค์กร 
        แนวทางการพัฒนา 
 5.1 งานปูองกันและปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบ 
 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ ทั้งบุคลากรและงบประมาณ 
 5.3 สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 
 การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ในการพัฒนาความรู๎แกํบุคลากรของหนํวยงาน สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลและผู๎บริหาร จัดหาเครื่อง มือเครื่องใช๎ในส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกชํวยให๎
งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม อ าเภอ และภารกิจการถํายโอนให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสนับสนุนหนํวยงานของรัฐและชุมชนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         
2.4 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี    1. งานพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา สาธารณูปโภค 
แนวทางท่ี    2. งานปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60 - 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี  60 - 62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมํูบ๎าน 14 5 5 4 ครอบครัวของราษฎรที่มีการคมนาคม 
ได๎สะดวก การระบายน้ าดี ร๎อยละ 
80 ของครัวเรือนทั้งหมด 

80% 75% 85% 
2. โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 15 5 5 5    
3. โครงการกํอสร๎างลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร 

3 1 1 1    

4.กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยางระหวําง 
บ๎านค าโคนสวําง  - บ๎านหนองกาโนนสิมมา 

3 1 1 1     

5. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าภายในต าบล 10 4 3 3     
6.  โครงการพัฒนารั้วภายในศาลาประชาคม 3 1 1 1     
7.  กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง เชื่อมระหวําง
ต าบล อ าเภอ 

8 4 2 2     

8. ซํอมแซมถนนลูกรังระหวํางบ๎านอุดมพร – 2 1 1 -     



บ๎านเจริญสุข 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี    1. งานพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา สาธารณูปโภค 
แนวทางท่ี    2. งานปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

9. โครงการกํอสร๎างสะพานและทํอเหลี่ยม เชื่อม
ร ะ ห วํ า ง บ๎ า น ห น อ ง บั ว เ งิ น ถึ ง บ๎ า น น า ดี          
(ห๎วยค ามิด) 

1 1 - - ครอบครัวของราษฎรที่มีการคมนาคม 
ได๎สะดวก การระบายน้ าดี ร๎อยละ 85 
ของครัวเรือนทั้งหมด 

80% 90% 85% 

10. โครงการซํอมแซมปรับปรุ งศาลาเอก
ประสงค์ภายในต าบลและซํอมแชมตลาดนัด
ชุมชน 

3 1 1 1    

11. โครงการกํอสร๎างตลาดชุมชน 
 

2 1 1 -     



12. กํอสร๎างประตูระบายน้ าล าห๎วยโคนแล๎งและ
ห๎วยค ามิด 

2 1 1 -     

13 โครงการขุดลอกล าห๎วย หนองน้ า อํางเก็บน้ า 14 6 4 4     
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี    1. งานพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา สาธารณูปโภค 
แนวทางท่ี    2. งานปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
                       

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

14.ปรับปรุงซํอมแซมถนน คสล.และ ถนนลูกรัง
ภายในหมํูบ๎าน 

15 5 5 5 ครอบครัวของราษฎรที่มีการคมนาคม 
ได๎สะดวก ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน

80% 80% 80% 



15. ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ภายในต าบล 

9 3 3 3 ทั้งหมด    

16.โครงการเสริมไหลํทางและขยายถนนภายใน
ต าบล 

9 3 3 3    

17.โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนเชื่อมระหวําง
หมํูบ๎านภายในต าบล 

9 3 3 3    

18.ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางระหวําง 
บ๎านค าโคน - บ๎านเซิม 

3 1 1 1     

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด๎านโครางสร๎างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี    1. งานพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา สาธารณูปโภค 
แนวทางท่ี    2. งานปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
แนวทางที่    3. งานด๎านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
 



โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

 19. โครงการประปาดื่มได๎ 3 1 1 1 ครอบครัวของราษฎรมีน้ าอุปโภคบริโภค 90% 90% 90% 
 20. การปรับปรุงซํอมแซมระบบประปา  4 2 1 1 เพิ่มข้ึนร๎อย 90 % ของครัวเรือนทั้งหมด    
 21 การปรับปรุงซํอมแซมบํอบาดาล                        15 5 5 5                   
 22. โครงการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 

6 2 2 2     

 23. ขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 6 2 2 2     
 24.ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยเปลือย 1 1 - -     
 25. โครงการกํอสร๎างโรงผลิตน้ าดื่ม 1 1 - -     
 26. โครงการสร๎างฝายห๎วยโคนตอนใต๎ 2 1 1 -     
 27. การขยายเขตประปาทั้ง 14 หมํูบ๎าน 14 5 5 4     
28. โครงการขุดเจาะบํอบาดาล 10 4 3 3     
29.จัดตั้งสถานีสูบน้ าเพื่อการเกษตร 2 1 1 -     
                                                                          
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิติ  
แนวทางท่ี    1. งานสาธารณสุข     แนวทางท่ี    2. งานสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการศึกษา    แนวทางท่ี    4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 
1.  สนับสนุนกิจกรรมเหลํากาชาดอ าเภอ/
จังหวัด 

6 2 2 2 ประชาชนได๎ออกก าลังกายและใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน์ร๎อยละ 80 ของ 
ประชากรทั้งหมด 

80% 80% 80% 

2.  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 3 1 1 1    
3.  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในต าบล 2,700 900 900 900    
4.  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรคเอดส์ในต าบล 1 1 1 1     
5.  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎พิการในต าบล 600 200 200 200     
6.  สนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 3 1 1 1     
7.  โครงการสร๎างสุขภาพให๎กับประชาชน 6 2 2 2     
8.   อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 3 1 1 1     
9.   โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 3 1 1 1     
10. สนับสนุนสํงเสริมการแขํงขันกีฬาปราบฮ๎อ 3 1 1 1     
11. การปูองกันและระงับโรคติดตํอ 9 3 3 3     
12. จัดตั้งสภาเยาวชนต าบล 3 1 1 1     
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 



องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต   
แนวทางท่ี    1. งานสาธารณสุข     แนวทางท่ี    2. งานสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการศึกษา             แนวทางท่ี    4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

13. สนับสนุนโครงการสํงเสริมสุขภาพภายใน
ต าบล 

3 1 1 1 ประชาชนได๎ออกก าลังกายและใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน์ร๎อยละ 80  
ของประชากรทั้งหมด 

60% 70% 80% 

14. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 3 1 1 1    
15. โครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจ าต าบล 2 1 1 -    
16. โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ 3 1 1 1     
17. โครงการเทิดทูนและพิทักษ์ไว๎ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

3 1 1 1     

18.โครงการจัดตั้งที่ อํานหนังสือพิมพ์ประจ า
หมํูบ๎าน 

3 1 1 1 ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย 
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ ร๎อยละ 90 
ของประชาชนทั้งหมด 

80% 85% 90% 

18.โครงการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตต าบล 3 1 1 1     
19.โครงการอุดหนุนศูนย์ข๎อมูลขําวสาร     3 1 1 1     
 
 
 
 



 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต   
แนวทางท่ี    1. งานสาธารณสุข     แนวทางท่ี    2. งานสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการศึกษา    แนวทางท่ี    4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

20. จัดหารถรับสํงนักเรียนในเขตต าบล 6 2 2 2 เด็กนักเรียนได๎รับอาหารเสริม 
(นมโรงเรียน) และอาหารกลางวัน 
เพิ่มข้ึนจากเดิมร๎อยละ 70 ของจ านวน 
นักเรียนที่เคยได๎รับอยูํ 

50% 60% 70% 
21. สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา 21 7 7 7    
22.  สนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 21 7 7 7    
23. สนับสนุนอาหารกลางวัน 21 7 7 7    
24.  สนับสนุนผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา 9 3 3 3    
25. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน 9 3 3 3    
26.  โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรท๎องถิ่นและ
โรงเรียนในเขตต าบล 

3 1 1 1     

27. โครงการสํงเสริมการพัฒนาของเด็กในต าบล 21 7 7 7     
28. โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศผู๎ปกครอง
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6 2 2 2     

29.พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 1 1 1     
30. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎อาเซียน 3 1 1 1     



 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต   
แนวทางท่ี    1. งานสาธารณสุข     แนวทางท่ี    2. งานสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการศึกษา    แนวทางท่ี    4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

32. สนับสนุนการจัดงานประเพณีท๎องถิ่น 14 5 5 5 ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมใน 90% 90% 90% 
33. การอนุรักษ์สํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท๎องถิ่น 

14 5 5 4 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
ของท๎องถิ่นร๎อยละ 90 ของประชากร 

   

34. สนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่น 14 5 5 4 ทั้งหมด    
35. สนับสนุนการบรรพชาภาคฤดูร๎อน 3 1 1 1     
36. การจัดการแขํงขันกีฬา อปท.ในอ าเภอ 3 1 1 1     
37. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3 1 1 1     
38. สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติธรรมอ าเภอ 

6 2 2 2     

39. การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดในต าบล 3 1 1 1     



40. โครงการเพาะต๎นกล๎าแหํงความดี 
บวชชีพราหมณ์ 

3 1 1 1     

41.. สนับสนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 3 1 1 1     
         
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี    1. การสํงเสริมการลงทุน การพาณิชย์ 
แนวทางท่ี    2. งานสํงเสริมการเกษตร 
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการทํองเที่ยว 
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

1.  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 9 3 3 3 ประชากรมีอาชีพเสริมและมีรายได๎เพิ่ม 60% 65% 70% 
2.  จัดหาอาชีพเสริมให๎แกํผู๎สูงอายุในต าบล 3 1 1 1 ขึ้นร๎อยละ 70  ของประชากรทั้งหมด    
3.  สนับสนุนกลุํมสตรี ต าบล/อ าเภอ 6 2 2 2     
4.  สนับสนุนศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีต าบล 3 1 1 1     
5.  สํงเสริมการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย 3 1 1 1     



ชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ 
6. ฝึกอบรมเกษตรกรด๎านการปลูกยาง และ 
กรีดยางพารา 

6 2 2 2     

7. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพแกํนักเรียน
ในชํวงปิดเทอม 

3 1 1 1     

8. โครงการสร๎างตลาดกลางยางพารา 2 1 1 -     
9. โครงการเลี้ยงปลาในบํอดิน 6 2 2 2     
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี    1. การสํงเสริมการลงทุน การพาณิชย์ 
แนวทางท่ี    2. งานสํงเสริมการเกษตร 
แนวทางท่ี    3. งานด๎านการทํองเที่ยว 
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

10. สนับสนุนกองทุนจัดซื้อปัจจัยการผลิต 3 1 1 1 ประชากรมีอาชีพเสริมและมีรายได๎เพิ่ม 60% 65% 70% 



11. จัดตั้งกลุํมอาชีพภายในต าบล 9 3 3 3 ขึ้นร๎อยละ 70  ของประชากรทั้งหมด    
12. การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

3 1 1 1     

13. สนับสนุนโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ 3 1 1 1     
14. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํกลุํมสตรี 6 2 2 2     
15. โครงการร๎านค๎าสหกรณ์หมํูบ๎าน 3 1 1 1     
16. จัดตั้งกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3 1 1 1     
17. โครงการเลี้ยงกบในบํอซีเมนต์และบํอดิน 3 1 1 1     
18. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3 1 1 1     
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางท่ี    1. งานบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางท่ี    2. งานอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี   3   งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 



 
โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 
1.การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎าง 
จิตส านึกให๎อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

3 1 1 1 ประชาชนมีจิตส านึกและเกิดความ  
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล๎อมร๎อยละ 85 
ของประชากรทั้งหมด 

90% 80% 85% 
   
   

2.โครงการปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

6 2 2 2    

3.การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ชุมชน
และสถานที่ราชการตํางๆ 

3 1 1 1    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางท่ี    1. งานบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางท่ี    2. งานอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี   3  งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

1.  การจัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชนทั้ง 14 
หมํูบ๎านและถนนสาธารณะ 
 

2,000 1,000 1,000 - ประชาชนได๎รับความสะดวก 
ในการก าจัดขยะและกํอให๎เกิดความ 
สะอาดในชุมชน ร๎อยละ 90  
ของประชากรทั้งหมด 

80% 85% 90% 

2.จัดหาสถานที่ท้ิงขยะ 
 

1 1 - -    

3.การให๎การบริการจัดเก็บขยะให๎ครอบคลุม 
ทุกพื้นที ่
 

42 14 14 14    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางท่ี    1. งานบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางท่ี    2. งานอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี    3 งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

1.โครงการขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
 

6 2 2 2 แหลํงน้ าธรรมชาติได๎รับการปรับปรุงละ 
ฟื้นฟู ร๎อยละ 80  ของจ านวน 
ประชากรทั้งหมด 

80% 80% 80% 

2.การปรับปรุงซํอมแซมฝาย 
 

3 1 1 1    

3.โครงการก าจัดวัชพืชและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
 

6 2 2 2    

4.โครงการขุดลอกแหลํงน้ าที่ตื้นเขิน 
 

3 1 1 1     

5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม 
บรมราชกุมารี (สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน) 
 

3 1 1 1     

 
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี    1. งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี   2. งานพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ  ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ 
แนวทางท่ี   3 .สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานแบบบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

1. การขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางภายในหมํูบ๎าน 30 10 10 10 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 95% 85% 90% 
2.สนับสนุนโครงการปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

3 1 1 1 ทรัพย์สิน ร๎อยละ  90  ของประชากร 
ทั้งหมด 

   

3. สนับสนุนคําใช๎จํายในการปูองกันแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด 

9 3 3 3     

4. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 3 1 1 1     
5.  การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 3 1 1 1     
6. การสร๎างความเข๎มแข็งคณะกรรมการหมูํบ๎าน 42 14 14 14     
7.  โครงการฝึกอบรม อปพร. 3 1 1 1     



การจัดกิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติดและ  
To be number 1 

3 1 1 1     

9. โครงการพัฒนาเครือขํายด๎านประชาธิปไตย 3 1 1 1     
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี    1. งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี   2. งานพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ  ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ 
แนวทางท่ี   3 .สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานแบบบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

10. การขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 9 3 3 3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน ร๎อยละ  90  ของประชากร 
ทั้งหมด 

95% 85% 90% 
11.  การบ ารุงรักษาซํอมแซมไฟฟูาแสงสวําง 45 15 15 15    
12. โครงการอาสาสมัครปกปูองสถาบัน (อสป.) 3 1 1 1    



13. อุดหนุนโครงการจัดตั้งแหลํงขําวกองหนุน 
เพื่อความม่ันคง 

3 1 1 1    

14. โครงการพัฒนาแกนน าเยาวชนรู๎รักสามัคคี
ต๎านยาเสพติด 

3 1 1 1     

15. โครงการจัดตั้งปูอมยามประจ าหมํูบ๎าน 6 2 2 2     
16. โครงการประชาคมหมํูบ๎านและประชาคม
ระดับต าบล 

45 15 15 15     

17. โครงการกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู๎เสพ/ผู๎ติดยา
เสพติด 

3 1 1 1     

 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี    1. งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี   2. งานพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ  ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ 
แนวทางท่ี   3 .สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานแบบบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 



ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 
18. โครงการสํงเสริมสนับสนุนจัดตั้ง / ฟื้นฟู 
(พลงัแผํนดิน) 

3 1 1 1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน ร๎อยละ  85  ของประชากร 
ทั้งหมด 

80% 85% 90% 

19. โครงการสนับสนุนอ าเภอเฝูาไรํ 
 

3 1 1 1    

20. โครงการสนับสนุนสถานีต ารวจภูธรเฝูาไรํ 
 

3 1 1 1    

21. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย เพื่อให๎ 
ประชาชนได๎มีสุขภาพแข็งแรง 
 

3 1 1 1    

22. โครงการปูายจราจรตามสี่แยกในหมํูบ๎าน 
 

9 3 3 3     

 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี    1. งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี   2. งานพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ  ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ 



แนวทางท่ี   3 .สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานแบบบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 
โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 
1.โครงการศึกษาตํอระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทของผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานสํวนต าบล 
 

15 5 5 5 บุคลากรของท๎องถิ่นได๎รับการพัฒนา 
ทักษะและความรู๎เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 95 
ของจ านวนทั้งหมด 

95% 95% 95% 

2.โครงการฝึกอบรมผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานสํวนต าบล 

60 20 20 20     

3.โครงการศึกษาดูงานผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานสํวนต าบล  

3 1 1 1     

4.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
สํวนท๎องถิ่น 

15 5 5 5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 



โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี    1. งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี   2. งานพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ  ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ 
แนวทางท่ี   3 .สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานแบบบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

5.การจัดงานพิธีการราชพิธี รัฐพิธี 
 

15 5 5 5 บุคลากรของท๎องถิ่นได๎รับการพัฒนา 
ทักษะและความรู๎เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 90 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

85% 90% 95% 

6.โครงการจัดอบรมและให๎ความรู๎ด๎านภาษีแกํ
ประชาชน 
 

42 14 14 14    

7.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
 

3 1 1 1    

8.การจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. 
 

2 1 1 -    

 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี    1. งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี   2. งานพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ  ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ 
แนวทางท่ี   3 .สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานแบบบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 

โครงการ เปูาหมายเชิงปริมาณ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 60-62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60-62 ปี  60 ปี 61 ปี 62 

1.  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 60 20 20 20 ท๎องถิ่นมีจ านวนวัสดุครุภัณฑ์ใช๎ในการ 90% 85% 95% 
2.  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุ 15 5 5 5 ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ร๎อยละ  90    
3.  การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

9 3 3 3 ของจ านวนครุภัณฑ์ที่จ าเป็น    

4.  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนสํง 15 5 5 5     
5.  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพรํ 60 20 20 20     
6.   การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 60 20 20 20     
7.   การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานชําง 15 5 5 5     
8.   การจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 15 5 5 5     
9.   การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30 10 10 10     
10. การจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 60 20 20 20     
11. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ๎านงานครัว 30 10 10 10     



12. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกํอสร๎าง 30 10 10 10     
13.  การบ ารุงรักษาและซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงาน 

60 20 20 20     
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 สํวนที่ 3  การน าแผนสามปีไปสูํการปฎิบัติ 
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
  ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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3.1 แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินการได๎ 

ล าดับ
ความส า

คัญ 
ปัญหา/ความต๎องการ แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/งานตามแนวทางการ
พัฒนา 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

 

การคมนาคม 
-ถนนช ารุดเสียหาย 
-การคมนาคมไมํสะดวก 
 
การประกอบอาชีพ 
-ขาดน้ าเพื่อการเกษตร 
-ในฤดูแล๎งไมํมีน้ าท าการเกษตร 
-ขาดทุนทรัพย์ 
- ขาดความรู๎ อาชีพเสริม 
การรักษาความสะอาด 
-ขาดบุคลากร 
-ถังขยะไมํเพียงพอ 
-ไมํมีสถานที่ท้ิงขยะที่เหมาะสม 
 
น้ าดื่มน้ าใช๎ 
-ขาดน้ าสะอาดที่ใช๎ดื่ม 
-ขาดน้ าใช๎ในหน๎าแล๎ง 
-ปัญหาน้ า เพื่ อการเกษตรไ มํ
เพียงพอ 
 -ไมํมีน้ าใช๎เพื่อการเกษตรใน
หน๎าแล๎ง 
ด๎านคุณภาพชีวิต 
-ปัญหาความเข๎มแข็งของชุมชน 
-ปัญหาประชาชนขาดโอกาสใน
การศึกษา 
 

 
-ซํอมแซมถนนให๎ดีขึ้น 
-ลงหินลูกรังในที่ลุํม 
-สร๎างถนน คสล. 
 
-สร๎างฝาย อํางเก็บน้ า 
-จัดหาแหลํงน้ าเพิ่มเติม 
-โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
-จ๎างบุคลากรเพิ่ม 
-จัดหาที่ทิ้งขยะท่ีเหมาะสม 
 
 
- สร๎างโอํงซีเมนต์ 
- สร๎างและปรับปรุงระบบ
ประปาใหด๎ีขึ้นและเพียงพอ 
-ขุดลอกแหลํงน้ าธรรมชาติ 
-สร๎างฝาย อํางเก็บน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 
 
-การสร๎างประชาคมระดับ
อ าเภอ ต าบล หมํูบ๎าน 
-เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎ชุมชน 
-สํงเสริมการศึกษา 
 

 
-โครงการซํอมแซมถนน 
-โครงการลงหินลูกรังในหมํูบ๎าน 
-โครงการสร๎างถนน คสล. 
 
-โครงการสร๎างฝาย อํางเก็บน้ า 
-โครงการขุดสระ ลอกล าห๎วย 
-โครงการฝึกอบรมเกษตรกร 
-โครงการสํงเสริมอาชีพ 
 
-จ๎างบุคลากรเพิ่มข้ึน 
-จัดซื้อถังขยะ และรถขยะ 
 
 
 
-โครงการซื้อโอํงซีเมนต์ 
-กํอสร๎างประปา 
-โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก แ ห ลํ ง น้ า
ธรรมชาติ 
-โครงการสร๎างฝาย อํางเก็บน้ า 
-โครงการสร๎างประชาคมระดับ
อ าเภอ ต าบล หมํูบ๎าน 
-โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎ชุมชน 
-โครงการฝึกอบรมเกษตรกร 
-โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
-โครงการรณรงค์ตํอต๎านยาเสพ
ติด 



-โครงการอบรมให๎ความรู๎และ
ฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติด 
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ล าดับ

ความส า
คัญ 

ปัญหา/ความต๎องการ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/งานตามแนวทางการ

พัฒนา 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
-ปุาไมํ ต๎นน้ า ล าธาร ถูกท าลาย 
 
 

-ให๎ความส าคัญกับ
การศึกษาของเยาวชน 
-ให๎ความรู๎แกํเยาวชนถึง
โทษของยาเสพติด 
- ให๎ทุนการศึกษา 
-ให๎ความรู๎แกํประชาชนถึง
ความส าคัญของปุาไม๎ 
-สํงเสริมการปลูกปุา
ทดแทน 

-โครงการเผยแพรํความรู๎เรื่อง
ความส าคัญของปุาไม๎ 
-โครงการปลูกปุาทดแทน 
 
 

- การปลูกปุา และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตํางๆ 

1. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 กํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมํูบ๎าน ระยะทาง       2,000  เมตร 
 กํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร   จ านวน    14       สาย   ระยะทาง        6    กม. 
 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4   แหํง   ประชาชนได๎รับประโยชน์จ านวน  900  ครอบครัว 
 ซํอมแซมปรับปรุงถนน ในต าบลและระหวํางต าบล 10 สาย 

2. ด๎านการผลิต การตลาด รายได๎ และการมีงานท า 
 สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  จ านวน   14  กลํุม 
 ฝึกอาชีพสร๎างรายได๎ที่ม่ันคง 

3. ด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
 จัดเก็บขยะมูลฝอยให๎ครบทุกหมํูบ๎าน 
 ปูองกันและระงับโรคติดตํอตํางๆ 
 จัดหาเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ พิการ 
 สนับสนุนคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติด 



 จัดการแขํงขันกีฬา และสํงเสริมการออกก าลังกาย 
4. ด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒธรรมประเพณี 
 สนับสนุนในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร 
 สนับสนุนอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ในสํวนที่ขาดให๎ครบตามเปูาหมาย 
 สนับสนุนอาหารกลางวัน ในสํวนที่ขาดให๎ครบตามเปูาหมาย 

5. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปลูกปุา และสร๎างจิตส านึก เพื่อสร๎างสมดุลทางธรรมชาติ 

6. ด๎านการบริหารและจัดการของ อบต. 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  -  สํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความ





 

จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558 -2562 

จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมาย 
ปี 58 – 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี61 ปี 62 

1.การคมนาคมทางบกสะดวก 
 
 
 
2.ท๎องถิ่นมีประเพณีของตนเอง 
 
 
 
3 .  ประชาชนมีอาชีพ  และ
รายได๎เพียงพอ 
 
 
 
 
 
4. ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 
 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก 
 
 
จ านวนครั้งที่จัดขึ้น 
 
 
   
ร๎อยละของประชากรใน
วัยท างาน (13 – 60 ปี)ที่
วํางงาน 
 
ร๎อยละของครัวเรือนที่มี
รายได๎มากกวํารายจําย 
 
 ร๎อยละของประชากรทุก
เพศทุกวัย 

ครัวเรือนที่ มีการคมนาคม
สะดวกมีร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 
ครั ว เ รื อนที่ เ ข๎ า รํ วม ง าน
ประเพณี มีร๎อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
ป ร ะ ช า ก ร ใ น วั ย ท า ง า น
วํางงาน 
ร๎อยละ 10 ของประชากรใน
วัยท างานทั้งหมด 
 
ครัวเรือนที่มีรายได๎มากกวํา
รายจํายมี ร๎อยละ   90  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 
ประชากรทุกเพศทุกวัยร๎อย
ละ90 ของประชากรทั้งหมด 
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จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558 - 2562 

จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมาย 
ปี 58 – 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี61 ปี 62 

5. ประชาชนได๎รับข๎อมูล
ขําวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 
 
 
6.สิ่งแวดล๎อมที่ไมํมีมลพิษ 
 
 
 
 
7. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
คนพิการ และผู๎ปุวย 
 
 
 
สนับสนุนสตรี เด็กเยาวชน 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

 ร๎อยละของประชาชนที่มี
โ อ ก า ส ไ ด๎ รั บ ข๎ อ มู ล
ขําวสารที่ทันสมัย 
 
 จ านวนครัวเรือนที่มีการ
ก าจัดขยะอยํางถูก
สุขลักษณะ 
 
 
 จ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
ที่ ไ ด๎ รั บการดู แลอยํ า ง
ทั่วถึง 
 
 
 จ านวนผู๎ ด๎ อย โ อกาส 
และสตรี ได๎รับการดูแล

ประชาชนมี โอกาสได๎ รั บ
ข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัยมี
ร๎อยละ100        ของ
ประชากรทั้งหมด 
ครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะ
อยํางถูกสุขอนามัยมีจ านวน 
100  ครัวเรือนจากทั้งหมด
ทุกครัวเรือน 
 
 ครัวเรือนที่มีผู๎สูงอายุที่ได๎รับ
ก า ร ชํ ว ย เ ห ลื อ ค ร บ ทุ ก
ครั ว เ รื อนจากครั ว เ รื อน
ทั้งหมด 
 
ครัวเรือนได๎รับการชํวยเหลือ
ครบถ๎วน 
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อยํางท่ัวถึง  
 
    
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1   งานพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา    
สาธารณูปโภค  
 
 งานปรับปรุงแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
งานด๎านการผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 

 
1.1.1 กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมํูบ๎าน เชื่อมระหวําง
หมํูบ๎าน 
1.1.2 การปรับปรุงกํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ 
วางทํอระบายน้ าในต าบล 
1.1.3 กํอสร๎างรางระบายน้ า  
1.1.4 ปรับปรุงพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
1.1.5 กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมํูที่ 14 
1.1.6 โครงการพัฒนารั้วภายในหมํูบ๎าน 
1.1.7 กํอสร๎างสะพานเชื่อมระหวํางต าบล 
1.2.8  ปรับปรุงถนนเชื่อมระหวํางหมํูบ๎าน 
1.2.9 โครงการลงหินลูกรังรอบหมํูบ๎าน 
1.2.10 ซํอมแซมถนนลาดยาง 
1.2.11  ปรับปรุงและซํอมแซมระบบประปา 



1.2.12  ปรับปรุงและซํอมแซมบํอบาดาล 
1.2.13  สร๎างรางระบายน้ าในต าบล 
1.2.14 ขุดลอกแหลํงน้ าให๎เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข 
และสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 
 
 
 
 

 2.1  งานด๎านสาธารณสุข 
 
 
 
 2.2  งานด๎านสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 

2.1.1  โครงการสร๎างสุขภาพให๎กับประชาชนในต าบล 
2.1.2  โครงการสายใยรักจากแมํสูํลูก 
2.1.3  ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
2.1.4  สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
2.2.1  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในต าบล 
2.2.2  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎พิการในต าบล 
2.2.3  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎ติดเชื้อเอดส์ในต าบล 
2.2.4  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 
2.2.5  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในต าบล 



 
2.3 งานด๎านการศึกษา ศาสนา กีฬานันทนาการ 
 
 
 
 

2.2.6  สนับสนุนเงินขวัญถุงกองทุนแมํของแผํนดิน 
2.3.1 สนับสนุนอาหารกลางวันศพด./โรงเรียนในต าบล 
2.3.2 สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษาอาหารเสริม
นม 
2.3.3 โครงการปฐมนิเทศผู๎ปกครองเด็ก ศพด. 
2.3.4 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนโรงเรียน
ในเขตต าบล 
2.3.5  โครงการจัดตั้งวงดุริยางค์ โรงเรียนเวทีราษฎร์
บ ารุง 
2.3.6 โครงการจัดหารถรับสํงนักเรียนในต าบล 
2.3.7 โครงการจัดตั้งท่ีอํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมํูบ๎าน 
2.3.8 โครงการติดตั้งเสียงตามสายสนับสนุนอินเตอร์เน็ต
ต าบลศูนย์ข๎อมูลขําวสารต าบล     

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข 
และสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

 
2.3 งานด๎านการศึกษา ศาสนา กีฬานันทนาการ 
 
 
 

 
2.3.9 จัดงานประเพณีท๎องถิ่น 
2.3.10 อนุรักษ์และสํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
2.3.11  สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.3.12  สนับสนุนการบรรพชาภาคฤดูร๎อน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.13  การแขํงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อปท. 
2.3.14  สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมอ าเภอ  
2.3.15  โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
ต าบล 
2.3.16  โครงการเพาะต๎นกล๎าแหํงความดีบวชชี
พราหมณ์ 
2.3.17  อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมอ าเภอ 
2.3.18  โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดต าบล 
2.3.19  โครงการแขํงขันกีฬาทุกหมํูเหลํา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข 2.4  งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.4.1บ ารุงรักษาซํอมแซมไฟฟูาแสงสวํางในต าบล 



และสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 
 
 
 
 

(สํงเสริมประชาธิปไตย รักษาความสงบเรียบร๎อย  และ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2สนับสนุนต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
2.4.3ปูองกันและฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติด 
2.4.4ปูองกันและระงับโรคติดตํอ 
2.4.5กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด 
2.4.5อุดหนุนแหลํงขําวกองหนุนเพื่อความม่ันคง 
2.4.6พัฒนากิจการลูกเสือชาวบ๎าน 
2.4.7โครงการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
2.4.8โครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางตามสี่แยก 
2.4.9โครงการปูายจราจรตามสี่แยกในหมํูบ๎าน 
2.4.10โครงการฝึกอบรม อปพร. 
2.4.11โครงการจัดอบรมสมาชิกพบประชาชน 
2.4.12พัฒนาเครือขํายด๎านประชาธิปไตย 
2.4.13 ให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รับสํงผ๎ูปุวยในพื้นที่ 
2.4.14  ซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัย 
2.4..15 การรณรงค์ประชาธิปไตยสํงเสริมการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

3.1  งานสํงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม 
 พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
 
 
 
 
 
 
3.2 งานสํงเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
3.3 งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
 
 

3.1.1    ฝึกอบรมอาชีพให๎แกํประชาชน 
3.1.2    จัดหาอาชีพเสริมให๎แกํผู๎มีรายได๎น๎อย 
3.1.3     สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
3.1.4     สนับสนุนศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีต าบล 
3.1.5     โครงการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ต าบล 
3.1.6     โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรหลักสูตร
การ   ปลูกและกรีดยางพารา 
 
3.1.7    โครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรี 
3.2.1    โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง 
3.2.2     โครงการปุ๋ยชีวภาพ  
3.2.3   โครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพแกํนักเรียน
ในชํวงปิดเทอม 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 4.1  งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม  
การสร๎างจิตส านึกและตระหนักในการรักษา 
ความสะอาด 
 
 
 
4.2 งานอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  การบ าบัด 
และก าจัดขยะ 
 
 
 
 
 
 

4.1.1  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4.1.2  ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล๎อม 
4.1.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ/ชุมชน/โรงเรียน 
4.1.4  การสํงเสริมพลังงานทดแทน 
4.2.1  โครงการจัดซื้อถังขยะในหมํูบ๎าน 14 หมํูบ๎าน 
4.2.2   จัดตั้งถังรองรับขยะในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ 
4.2.3   จัดซื้อรถขยะ 
4.2.4   การจัดเก็บขยะให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  งานปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต 
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
5.2 การพัฒนาบุคลากรและการบริหารงาน 
ด๎านบุคลากร และด๎านงบประมาณ การจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ ให๎การอุดหนุนหนํวยงานอ่ืน และขอรับ
การสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน 

 
5.1.1 การฝึกอบรมผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน 
5.1.2 โครงการศึกษาดูงานผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน 
5.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร สํงเสริมการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโทของผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน 
5.1.4 การจัดงานรัฐพิธีตําง ๆ 
 
5.2.1  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส าหรับใช๎ปฏิบัติงาน 
5.2.2 ปรับปรุงซํอมแซมครุภัณฑ์ตําง ๆในการปฏิบัติงาน 
5.2.3 ประสานโครงการพัฒนาด๎านตํางๆกับหนํวยงาน 
ราชการที่เกียวข๎อง ฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพฒันา 



ผ 03 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผ 03  บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

ยุทธศาสตร์ 
 

1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 



1.1 งานพัฒนาเส๎นทางคมนาคม ไฟฟูา ฯ 
 - โครงการ กํอสร๎าง /ปรับปรุงซํอมแซมถนน ลูกรัง
เพื่อการเกษตร  พร๎อมเสริมไหลํทาง 

 
5 

 
1,00,000 

 
5 

 
1,200,000 

 
4 

 
1,200,000 

 
14 

 
3,400,000 

  -  โครงการกํอสร๎างและปรับปรุง ถนนคอนกรีต
เสริม 
     เหล็ก พร๎อมวางไหลํทางและทํอระบายน้ า 

6 2,800,000 4 2,800,000 4 2,800,000 14 8,400,000 

  -  โครงการกํอสร๎างรํอง ระบายน้ า ภายในต าบล 3 1,000,000 3 1,000,000 4 1,000,000 10 3,000,000 
  -  ขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางภายในหมํูบ๎าน 1 400,000 1 100,000 1 100,000 3 500,000 
  - การติดตั้ง ซํอมแซมไฟฟูาแสง 
    สวําง14หมํูบ๎าน (งบรัฐบาล) 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

  -  การขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 3 1,000,000 2 1,000,000 1 1,000,000 7 3,000,000 
 -   โครงการกํอสร๎างถนนเชื่อมระหวํางหมํูบ๎าน -
ต าบล 
     ถนนลาดยาง หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3 20,000,000 4 25,000,000 4 25,000,000 10 70,000,000 

-  โครงการปรับปรุงซํอมแซมตลาดนัดชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
-  โครงการซํอมแซมศาลาประชาคม 1 150,000 1 150,000   2 300,000 
-  โครงการกํอสร๎างและปรับปรุงสนามกีฬาต าบล 1 500,000 1 5,000,000 1  2 5,500,000 
  -  โครงการพัฒนารั้วรอบศาลาประชาคม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
- โครงการปรับปรุง ซํอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4 
ศูนย ์

2 200,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 

 
 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 ) 



องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ 

 
1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

  
  - โครงการกํอสร๎างเมรุส าเร็จรูป 

 
1 

 
500,000 

 
1 

 
500,000 

 
 

 
 

 
 

 
500,000 

 -  โครงการกํอสร๎างศูนย์โอท๏อปภายในต าบล 1 150,000 1 150,000   2 300,000 
-  ปรับปรุงส านักงาน อบต.อุดมพร 1 100,000     1 500,000 
1.2 การพัฒนาแหลํงน้ าอุปโภคบริโภค         
  -  การปรับปรุงซํอมแซมระบบประปา 1 200,000 1 200,000 1 600,000 3 600,000 
  -  ขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร ห๎วยเปลือย ฯลฯ 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 6 6,000,000 
  -  โครงการประปาดื่มได๎  / ผลิตโรงงานน้ าดื่ม   3 1,000,000   3 1,000,000 
  -  โครงการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

  -  โครงการสร๎างฝายห๎วยโคนตอนใต๎ 1 2,000,000 1 1,000,000 - - 2 3,000,000 
  -  โครงการพัฒนาอํางเก็บน้ าเป็นแหลํงทํองเที่ยว 1 2,000,000 2 4,000,000 - - 3 10,000,000 
  -  โครงการกํอสร๎างประปาผิวดินขนาดใหญํ 3 แหํง     2 5,000,000 2 5,000,000 
. -  การขยายเขตประปา ห๎วยโคนแล๎ง 1 500,000     1 300,000 
  -  โครงการขุดเจาะบํอบาดาล / ซํอมแซม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
  -  จัดตั้งสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา เพื่อการเกษตร 1 1,000,000 1 1,00,000    2,000,000 
  - จัดตั้งคลองสํงน้ า ฝายน้ าล๎นห๎วยสงคราม ห๎วยโคน
แล๎ง 

  1 1,000,000   1 1,000,000 

 



 
ผ 03  บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

ยุทธศาสตร์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต           
2.1 การพัฒนาและสํงเสริมสุขภาพและสวัสดิการ         
 -  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในต าบล 1 2,100,000 1 2,100,000 1 2,100,000 3 6,300,000 
 -  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎พิการในต าบล 1 420,000 1 420,000 1 420,000 3 1,260,000 
 -  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎ติดเชื้อเอดส์ในต าบล 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
 - โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 1 140,000 1 140,000 1 140,000 3 420,000 
 - อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 1 160,000 1 160,000 1 160,000 3 480,000 
 - สนับสนุนกิจกรรมเหลํากาชาดอ าเภอ/จังหวัด 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000 
  -  สนับสนุนการจัดงานประเพณีท๎องถิ่น 14 140,000 14 140,000 14 140,000 42 420,000 
  -  การอนุรักษ์และสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม 

14 200,000 14 200,000 14 200,000 42 600,000 

  -  สนับสนุนสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 14 100,000 14 100,000 14 100,000 42 300,000 
  - โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงส าหรับเต๎นโอโรบิค 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
   - สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมอ าเภอ 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000 
   - โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมนักเรียนในต าบล 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
   - โครงการเพาะต๎นกล๎าแหํงความดีบวชชีพราหมณ์ 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000 



   -  โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดต าบล 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000 
 

 
 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

   -  สนับสนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 
      - โครงการจัดหารถรับสํงนักเรียน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
     -  สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา 1 160,000 1 160,000 1 160,000 3 480,000 
     -  สนับสนุนอาหารเสริม(นมโรงเรียน) 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 3 7,500,000 
     -  สนับสนุนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
     -  สนับสนุนอาหารกลางวัน 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000 
    -  อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
    -  โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรท๎องถิ่นและ
โรงเรียนในเขตต าบล 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

    -  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
2.2  การสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 

        

    - โครงการจัดตั้งท่ีอํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมํูบ๎าน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 



    -  โครงการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตต าบล 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
    - โครงการอุดหนุนศูนย์ข๎อมูลขําวสาร    อ าเภอเฝูา
ไรํ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

 
        

 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

 - โครงการจัดตั้งสภาเยาวชนต าบล 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 - โครงการศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 - โครงการสนับสนุนและสํงเสริมสวัสดิการผู๎ด๎อยโอกาส 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 - สนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 1 140,000 1 140,000 1 140,000 3 420,000 
 -  โครงการปูองกันและระงับโรคติดตํอ 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000 
 -  โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
 - สนับสนุนโครงการแขํงกีฬาปราบฮ๎อเกมส์ งานกาชาด 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 -  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนประชาคม
อาเซียน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

 -  โครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู๎พิการประจ าต าบล 1 200,000 1 100,000 - - 2 300,000 



 -  โครงการเทิดทูนและพิทักษ์ด ารงไ ว๎ซึ่ งสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

  -  โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุ 1 100,000 1 100,000   2 200,000 
-  โครงการประชาคมหมํูบ๎านและประชาคมระดับต าบล 1 65,000 1 65,000 1 65,000 3 195,000 
-  การสร๎างความเข็มแข็งคณะกรรมการหมูํบ๎าน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
  - สนับสนุนโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
- อุดหนุนชมรมผู๎สูงอายุประจ าต าบล 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 
 

 

 
ผ 03  บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

ยุทธศาสตร์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

 -  โครงการกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
  - สนับสนุนคําใช๎จํายในการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาทุกสังกัด 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

 - โครงการอุดหนุน กองทุนแมํของแผํนดิน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 -  โครงการสํงเสริมสนับสนุนจัดตั้ง/ฟื้นฟู(พลังแผํนดิน) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 - อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในต าบล 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 -  โครงการฝึกอบรม อปพร. 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 



 -  การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
 - โครงการพัฒนาเครือขํายด๎านประชาธิปไตย 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 - กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติดและTo Be Number 1 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000 
 - จัดตั้งปูอมยามประจ าหมํูบ๎าน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 300,000 
 - อุดหนุนโครงการจัดตั้งแหลํงขําวกองหนุนเพื่อความ
ม่ันคง 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

 -  โครงการอาสาสมัครปกปูองสถาบัน (อสป.) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
         
         
 
 
 
 
 

 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
ยุทธศาสตร์ 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ         
3.1 การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน         
 -  จัดหาอาชีพเสริมให๎แกํผู๎สูงอายุในต าบล 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 



 -  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน     3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000 
 -  สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีต าบล 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
 -   สนับสนุนโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 -   ฝึกอบรมเกษตรกรปลูกยางและกรีดยางพารา 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000 
 -   สนับสนุนกลุํมสตรีต าบล/อ าเภอ 2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 150,000 
 -   โครงการเลี้ยงปลาในบํอดิน  2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 
 -   โครงการสร๎างตลาดกลางยางพารา 1 300,000 1 100,000 - - 2 400,000 
 -   การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพแกํนักเรียนชํวงปิด
เทอม 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

 -   โครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพกลุํมสตรีต าบล 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 
 -   การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลจากพระราชด าริฯ 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 
 -   สนับสนุนโครงการกองทุนจัดซื้อปัจจัยการผลิต 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
 -   จัดตั้งกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

                                                                                                   
 
 
 

 

 
ผ 03  บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562  ) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 



 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

 -   สนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
ปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ         
 -   โครงการร๎านค๎าสหกรณ์หมํูบ๎าน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
 -   โครงการจัดตั้งกลุํมอาชีพภายในต าบล 3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000 
 -   โครงการเลี้ยงกบในบํอซีเมนต์และบํอดิน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
-  โครงการจัดตั้งป้ัมน้ ามันเชื้อเพลิงชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
-  โครงการหมํูบ๎านสะอาดปราศจากสารเคมี 1 50,000 1 50,000 1 100,000 3 300,000 
 -  โครงการปูายจราจรตามสี่แยกในหมํูบ๎าน 1 100,000 1 100,000 1 50,000 3 150,000 
-อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชนรู๎รักสามัคคี 
ต๎านยาเสพติด 

1 20,000 1 20,000 1 100,000 3 300,000 

             
 
 
 
 
 

 

 
ผ 03  บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 



ยุทธศาสตร์ 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม                     
4.1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม         
     -  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

1 20,000 1 20,000 1 100,000 3 300,000 

     -   โครงการปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

2 50,000 2 50,000 2 20,000 3 60,000 

     -  จัดหาบํอทิ้งขยะให๎ถูกสุขลักษณะ 1 300,000 - -  -  1 300,000 
     - โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชนทั้ง 14 หมํูบ๎าน
และพื้นที่สาธารณะ 

1 400,000 1 400,000 - - 2 800,000 

     -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตชุมชนและสถานที่
ราชการ ท๎งต าบล 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 200,000 

     -  โครงการก าจัดวัชพืชและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 
     -   โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
     -  ขุดลอกแหลํงน้ า/ ซํอมแซมฝายเพื่อการเกษตร 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 6 6,000,000 
     -  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

1 50,000 1 50,000   2 100,000 

     -  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัวรั้วกินได๎ ผัก
กลางม๎ุง 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

  
 



 
 
 

 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารงานองค์กร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารงานองค์กร         
5.1   การพัฒนาบุคลากรและการบริหารงาน         
     - โครงการศึกษาตํอระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทของผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานสํวนต าบล 

2 500,000 2 500,000 2 500,000 6 1,500,000 

     - โครงการฝึกอบรมผู๎บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และ
พนักงานสํวนต าบล 

20 500,000 20 500,000 20 500,000 60 1,500,000 

     -  โครงการศึกษาดูงานผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานสํวนต าบล 

1 350,000 1 350,000 1 350,000 3 1,050,000 

- โครงการจัดอบรมและให๎ความรู๎ ด๎ านภาษีแกํ
ประชาชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของท๎องถิ่น 5 200,000 5 200,000 5 200,000 15 600,000 
     -  โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 



 
 
 
 
 
 
 

 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารงานองค์กร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

     -  การจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. 1 300,000 - 300,000 - - 2 600,000 
     -  การจัดงานพิธีการ ราชพิธี รัฐพิธี 5 70,000 5 70,000 5 70,000 15 210,000 
5.2  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์         
     -  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
     -  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
     -  การจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
     -  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งานชําง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
     -  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปา 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000 
     -  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพรํ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 



     -  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
     -  การจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000 
     -  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ
การแพทย์ 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

     -  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนสํง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 
 
 
 
 
 

 

ผ 03  บัญชีสรุป 
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารงานองค์กร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

     -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ๎านงานครัว 
 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

     -  จัดวัสดุอุปกรณ์การกํอสร๎าง 
 

1 100,000 1 100,000 13 100,000 3 300,000 



     -   คําสาธารณูปโภค 
 

5 500,000 5 500,000 5 500,000 15 1,500,000 

     -  การบ ารุงรักษาและซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

10 300,000 10 300,000 10 300,000 30 900,000 

       -โครงการสนับสนุนหนํวยงานราชการ ตํางๆ เชํน
อ าเภอเฝูาไรํ สถานีต ารวจภูธรเฝูาไรํ  

5 150,000 5 150,000 5 150,000 15 450,000 
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 สํวนที่ 4 แนวทางติดตามและประเมินผล 
  4.1 กรอบและแนวทางการการติดตามและประเมินผล 
  4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตาม
และประเมินผล 
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การติดตามและการประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติ 

 
การติดตามผลการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของ อบต.อุดมพร ได๎ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข๎อ 28   ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
 
  (1)  สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน   
  (2)  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นที่ประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (3)  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องท่ีผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (4)  หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  (5)  ผู๎ทรงคุณวุฒิท่ีผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวน   2 คน 
 
  โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน๎าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
 
(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอสภาท๎องถิ่น ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ให๎ประชาชน



ในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎     ติดประกาศโดย
เปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อชํวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 ระเบียบ  วิธีการ  และเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให๎หนํวยงานสามารถติดตามได๎วําการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการมในชํวงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 
การประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต๎องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบในการประเมินเพื่อให๎
เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด๎วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับคือ 
เกณฑ์การประเมินหนํวยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหนํวยงาน 
เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณา

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในนโยบาย  
โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 สํวนคือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต๎อง
เปิดเผยให๎สาธารณชนทราบอยํางกว๎างขวาง อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มํุงบรรลุเปูาหมาย
เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  
เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให๎บริการ 
เกณฑ์ความรับผิดชอบตํอหนํวยงาน 
เกณฑ์การตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน 
เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค๎า 
เกณฑ์ผลเสียหายตํอสังคม 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 
เกณฑ์ความก๎าวหน๎า 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผน  
การประเมินความก๎าวหน๎ามุํงที่จะตอบค าถามวํา การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดหรือไมํ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไมํและประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ๎าง  
เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได๎ กับทรัพยากรที่ใช๎ไปใน 

 



การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช๎นอกจากงบประมาณแล๎ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช๎ไปในการด าเนินงาน  
เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด๎าน  
โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุํมเปูาหมายตามโครงการ 
เกณฑ์ผลกระทบ 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตํอประชากรกลุํมเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหนํวยงานในภาพรวม เป็น
ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มํุงหวัง และผลกระทบที่ไมํได๎มํุงหวัง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบด๎านบวก
หรือด๎านลบก็ได๎ 
เกณฑ์ความสอดคล๎อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล๎องมํุงพิจารณาวําวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล๎อง 
กับความต๎องการหรือสามารถแก๎ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว๎แตํต๎นหรือไมํ ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการประเมินความ
ต๎องการที่แท๎จริง ตลอดจนจะต๎องตอบค าถนด๎วยวํา แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช๎ในการด าเนินงานสอดคล๎องกับ
การแก๎ไขปัญหาที่เป็นจริงได๎หรือไมํ  
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เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล๎อง โดยพิจารณาระดับความตํอเนื่องของกิจกรรมวํา
สามารถด าเนินตํอไปได๎โดยไมํมีการใช๎งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได๎ 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหํงใหมํ 
เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ที่มํุงให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ 
จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการวําประชากรกลุํมเปูาหมายจะได๎รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคํา และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทํา
เทียมกัน  
เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวํา การด าเนินโครง 
การจะกํอให๎เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด๎านลบตํอสังคม หรือชุมชน 
การก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของแตํละโครงการ ห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยํางน๎อยโครงการละ 1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการ



ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอสภาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีและเครื่องมือแบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 

1.ข๎อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10  

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25  

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65  

3.1 วิสัยทัศน์ (5)  



3.2 พันธกิจ (5)  

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  

3.4 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)  

3.5 ตัวช้ีวัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  

3.6 กลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (12)  

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (13)  

รวม 100  

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ๎

1.ข๎อมูลสภาพ
ทั่วไปขององค์การ
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
          - ข๎อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 
โครงสร๎าง พ้ืนฐาน สถานที่ทํองเที่ยว เป็นต๎น และ
ข๎อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
          - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะคล๎ายกัน 
          - การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 
          - มีข๎อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผํานมา 
(เพื่อดูการด าเนินงาน ในแตลํะปีที่ผํานมาวํามีการ
ด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนามากน๎อยเพียงใด) 
 
 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 



 
2.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข๎อมูลที่ส าคัญ ด๎าน
เศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข๎อมูล
ที่ส าคัญ เพื่อชี้ให๎เห็นศักยภาพ ปัญหา  และความ
ต๎องการ 
        การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
และ หรือ จปฐ. 
        - ภาพรวมรายได๎ครัวเรือน การสร๎างอาชีพ  
        - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูลที่
ส าคัญของจังหวัด  และแสดงให๎เห็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปัญหา 
      การวิเคราะห์ข๎อมูลสังคม 
        - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญด๎าน
สังคม เชํน ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็น
ต๎น 
        - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข๎อมูลที่
ส าคัญของ อปท. และแสดงให๎เห็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปัญหา 
      การวิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม 
        - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญ ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
        - มีการน าเสนอให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายในและภายนอกของ อปท. 
SWOT ต๎องสอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
       - การวิเคราะห์สอดคล๎องกับการวิเคราะห์
ข๎อมูลพื้นฐาน 
  - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอกอยํางถูกต๎อง 
สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
        - มีการประมวลปัญหาและความต๎องการของ

 
25 
 
 
 
 
 
4 

(2) 
(2) 
 
 
5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 
 
5 

(2) 
 

(3) 
 
 
 
5 

(3) 
(2) 
 
 
6 

(2) 

 



 

ประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให๎เห็นขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาและความต๎องการ 
        - มีการระบุปัญหาหรือความต๎องการในเชิง
พื้นที่หรือกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน 
        - การใช๎แผนชุมชน/แผนหมูํบ๎านเป็น
สํวนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา 

 
 

(2) 
 

(2) 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต๎องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงในอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

65 
5 
 

 



         - จุดเน๎นและสิ่งที่ต๎องการเป็นสอดคล๎องกับ
ข๎อมูลที่น าเสนอ 
         - มีความเป็นไปได๎ตามศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่ 

(3) 
(2) 

3.2 พันธกิจ          - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสูํ
การบรรลุวิสัยทัศน์ 
         - มีความเป็นไปได๎ในเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณ 

      5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

มีความชัดเจน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
         - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
         - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล๎องกันและ
ตอบสนองปัญหาศักยภาพของ อปท. 
         - มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
(4) 
(4) 
 

(2) 

 

3.4 เปูาประสงค์ สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
         - มีความสอดคล๎องและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
         - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให๎เห็นวํา
มีความต๎องการที่จะบรรลุอะไรในชํวง 4 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและ
คําเปูาหมายของ
แตํละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและคําเปูาหมาย 
   ตัวช้ีวัด 
          - มีความชัดเจนสอดคล๎องกับเปูาประสงค์ 
และสะท๎อนผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์ 
          - สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
คําเปูาหมาย 
     - แสดงถึงความก๎าวหน๎าในแตํละปี 
     - มึความเป็นไปได๎อยูํในขีดความสามารถที่ท าได๎
ทั้งด๎านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 

(5) 
 

(4) 
6 

(3) 
(3) 

 



 
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ 
สัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎อง 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปีได๎ 

 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
(........................................................) 

3.6 กลยุทธ์ของ
แตํละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

มีการก าหนดกลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปูาประสงค์
ของแตํละประเด็นยุทะศาสตร์ และสอดคล๎องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง
สอดคล๎องกันและมีบูรณาการกันในแตํละ
ยุทธศาสตร์และน าไปสูํการบรรลุเปูาประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ 
     -  มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่
ชัดเจนเพื่อน าไปสูํการก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 
 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด๎วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห์ความคุ๎มคําและผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมของโครงการ กํอนบรรจุไว๎ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/
กิจกรรม 
     - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคล๎องและตอบสนองกลยุทธ์อยําง
ชัดเจนและน าไปสูํผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคล๎องและตอบสนองกล
ยุทธ์อยํางชัดเจนและน าไปสูํผลส าเร็จของ
เปูาประสงค์ 
     - มีโครงการ ครบถ๎วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของ
แผน) 

13 
(8) 
 

(3) 
(3) 
(2) 
(5) 
 

(3) 
 

(2) 

 



กรรมการ 
 

 
 

 
 
 

(ภาคผนวก   1) 
เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดการประเมินผล 
ที ่ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 การสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ            
 นโยบาย            
 1.1   ผลผลิต            
 1.2   ผลลัพธ์            
2 ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม            
 2.1   การเข๎าถึง            
 2.2   การจัดสรรทรัพยากร            
 2.3   การกระจายผลประโยชน์            
 2.4   ความเสมอภาค            
3 ความสามารถและคุณภาพการให๎บริการ            
 3.1   สมรรถนะของหนํวยงาน            
 3.2   ความท่ัวถึงและเพียงพอ            
 3.3   ความถี่ในการให๎บริการ            
 3.4   ประสิทธิภาพการให๎บริการ            
4 4.1  พันธกิจตํอสังคม            
 4.2   ความรับผิดชอบตํอสาธารณะ            
 4.3   การให๎หลักประกันความเสี่ยง            
 4.4   การยอมรับข๎อผิดพลาด            
5 การสนองตอบความต๎องการของประชาชน            
 5.1   การก าหนดประเด็นปัญหา            
 5.2   การรับฟังความคิดเห็น            
 5.3   มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหา            
 5.4   ความรวดเร็วในการแก๎ไขปัญหา            



6 ความพึงพอใจของประชากรกลุํมเปูาหมาย            
 6.1  ระดับความพึงพอใจ            
 6.2   การยอมรับ/คัดค๎าน            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 ผลเสียหายตํอสังคม            
 7.1   ผลกระทบภายนอก(ทางบวกและทางลบ)            
 7.2   ต๎นทุนทางสังคม            
8 ความก๎าวหน๎า            
  8.1   ผลติเทียบกับเปูาหมายรวมในชํวงเวลา            
 8.2   จ านวนกิจกรรมที่แล๎วเสร็จ            
 8.3  ทรัพยากรที่ใช๎ไปในชํวงเวลา            
 8.4   ระยะเวลาที่ใช๎ไป            
9 ประสิทธิภาพ            
  9.1   สัดสํวนผลผลิตตํอคําใช๎จําย            
 9.2   ผลิตภาพตํอก าลังคน            
 9.3   การประหยัดทรัพยากรการจัดการ             
10 ประสิทธิภาพ            
 10.1  ระดับการบรรลุเปูาหมาย            
  10.2  ระดับการมีสํวนรํวม            
 10.3  ระดับความพึงพอใจ            



 10.4  ความเสี่ยงของโครงการ            
11 ผลกระทบ             
  11.1  คุณภาพชีวิต            
 11.2  ทัศนคติและความเข๎าใจ            
 11.3  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม            
12 ความสอดคล๎อง            
 12.1  ประเด็นปัญหาหลัก            
  12.2  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหา            
 12.3  ความต๎องการหรือข๎อเรียกร๎องของ

ประชา 
           

 กรกลุํมเปูาหมาย            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 ความย่ังยืน            
 13.1  ความอยูํรอดทางเศรษฐกิจ            
 13.2  สมรรถนะทางสถาบัน            
 13.3  ความเป็นไปได๎ในการขยายผล            
14 ความเป็นธรรม            
 14.1  ความเป็นธรรมระหวํางกลุํมอาชีพ            
 14.2  ความเป็นธรรมระหวํางเพศ            
 14.3  ความเป็นธรรมระหวํางชนรุํนหลัง            



15  ความเสียหายของโครงการ            
  15.1  ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม            
 15.2  ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ            
 15.3  ผลกระทบด๎านสังคมและวัฒนธรรม            
              
              
              
 
 
หมายเหตุ 
 
ระดับคะแนน 
 
1  –  4      ต้องปรับปรุง 
5  –  6      พอใช้ 
7  –  8      ดี 
9  – 10     ดีมาก 
 

  
2
) 

 
 
 
 



แผนการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 
 
 
ครั้งที่  1   ตรวจติดตามประเมินผล  ภายในวันที่  2 ของเดือน  เมษายน  ของทุกปี 
   โดยตรวจสอบการปฏิบัติ  ในรอบ 6 เดือน ระหวํางวันที่  1 ตุลาคม  - 31  มีนาคม  ของทุกปี 
 
 
 
ครั้งที่   2   ตรวจติดตามประเมินผล  ภายในวันที่  1 ของเดือน  ตุลาคม   ของทุกปี 
   โดยตรวจสอบการปฏิบัติ  ในรอบ 6 เดือน ระหวํางวันที่  1  เมษายน – 30  กันยายน   ของทุกปี 
 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผู๎เสนอ   (ลงช่ือ)     ผู๎อนุมัติ 
                 (…………………………………)                          (………………………………….) 
     ต าแหนํง……………………………………..              ประธานกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 



 
 
 
 (ภาคผนวก  3) 
แบบรายงานติดตามผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
                                         งวดที่  1( ตุลาคม – มีนาคม)        งวดที่  2  (เมษายน  - กันยายน) 
องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร   อ าเภอเฝูาไรํ    จังหวัดหนองคาย 
ที ่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงินงบประมาณ จ านวนโครงการที่

แล๎วเสร็จตาม
ระยะเวลาในแผน 

หมาย
เหตุ ตามแผน ด าเนินการ

แล๎วเสร็จ 
ร๎อยละ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

เบิกจําย ร๎อยละ 

1 ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน          
2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ          
3 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
4 การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมและ          
 ทรัพยากรธรรมชาติ          
5 การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ          
 และสนองนโยบายรัฐบาล          
           

ปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  (ลงช่ือ)     (ลงช่ือ)                                       ผู๎รายงาน            (ลงช่ือ)                     ผู๎ตรวจสอบ 
                                      (………………………………….)         (……………………..………….) 

  



              ต ำแหน่ง…………………………………………… ต ำแหน่ง………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาต าบลสามปี 
(2559-2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลอุดมพร 
อ าเภอเฝูาไรํ  จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 

-ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาสามป ี
 
-ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
( ขอรับอุดหนุน/สนับสนุนจากหนวํยงานอื่น) 
 
-ผ 03 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
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