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สอดคล/องกับกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของกลุ มจังหวัด กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดนครพนม 
และกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท/องถ่ินจังหวัดนครพนม 
  องค�การบริหารส วนตําบลหนองบ อ จัดทําแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560 – 2562) ได/ผ าน
กระบวนการต างๆ ประกอบด/วย การจัดเวทีประชาคมท/องถ่ิน เพ่ือให/ได/มาซ่ึงโครงการและกิจกรรมท่ีประชาชน
ต/องการอย างแท/จริง อีกส วนหนึ่งมาจากการทบทวนแผนพัฒนาสามป�ของป�ท่ีผ านมาด/วย โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน เพ่ือพิจารณาร างแผนพัฒนาสามป� ให/
มีความสมบูรณ�ในเนื้อหาของโครงการและกิจกรรม แล/วเสนอต อผู/บริหารท/องถ่ิน  ให/ผู/บริหารท/องถ่ินเสนอสภา
องค�การบริหารส วนตําบลพิจารณาให/ความเห็นชอบ ตามระเบียบท่ีกําหนดไว/ทุกประการ 
  อนึ่ง องค�การบริหารส วนตําบลหนองบ อ จะนําเอาแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560 – 2562) 
ฉบับนี้ใช/เปEนกรอบแนวทางในการจัดทําข/อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป� พ.ศ.2560ตามแผนพัฒนา
ท/องถ่ินท่ีได/วางไว/เพ่ือความก/าวหน/าของท/องถ่ินต อไป 
 
 
 
        งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
       สํานักปลัด อบต.   
       องค�การบริหารส วนตําบลหนองบ อ 
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แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค กรปกครองส!วนท$องถ่ินท่ี
สอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร การพัฒนาอันมีลักษณะเป-นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึน  สําหรับปงบประมาณแต!ละป  ซ่ึงมีความต!อเนื่องและเป-นแผนก$าวหน$าครอบคลุมระยะเวลา3ป  โดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป-นประจําทุกป 
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 

1.1.1 เป-นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร การพัฒนาและแสดงแนวทางการ
พัฒนา  วัตถุประสงค ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

1.1.2 เป-นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป-นห$วงระยะเวลาสามป 
1.1.3 เป-นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว!างแผนยุทธศาสตร การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ!ายประจําป 
 1.2 วัตถุประสงค$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

1.2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ เชื่อมโยงและสอดคล$องกันระหว!างแผนยุทธศาสตร การพัฒนา และ
การจัดทํางบประมาณประจําป 

1.2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช!วงสามป  ท่ีมีความสอดคล$องและสามารถสนองตอบต!อ  
ยุทธศาสตร การพัฒนาอย!างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เป-นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต!างๆให$อยู!ในลักษณะท่ีพร$อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติได$ทันทีเม่ือได$รับงบประมาณ 
 1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปท่ีองค กรปกครองส!วนท$องถ่ินจะต$องดําเนินการมี 7 ข้ันตอน คือ

ข้ันตอนท่ี  1การเตรียมการจัดทําแผน 
(1) ประชุมแต!ละส!วนในองค กรเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค   ความสําคัญและความจําเป-นในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ห$วงป พ.ศ.2560ถึง พ.ศ.2562โดย
ผ!านปลัดองค การบริหารส!วนตําบลให$ผู$บริหารท$องถ่ินอนุมัติ 

(2) ส!วนท่ีรับผิดชอบ  แจ$งโครงการท่ีได$รับอนุมัติให$ผู$เก่ียวข$องทราบ  ได$แก!  คณะกรรมการ
พัฒนาองค การบริหารส!วนตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา หน!วยงานในองค กรและ
ประชาคม 

ข้ันตอนท่ี  2การคัดเลือกยุทธศาสตร$และแนวทางการพัฒนา 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา   สรุปยุทธศาสตร การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร การพัฒนา และข$อมูลปFญหาความต$องการของท$องถ่ิน   สรุปยุทธศาสตร การพัฒนา
ของจังหวัด / อําเภอและนโยบายของผู$บริหารท$องถ่ินเพ่ือเสนอต!อคณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส!วน
ตําบล 

(2) คณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส!วนตําบล  จัดการประชุมร!วมกับประชาคมตําบล และ
ส!วนราชการท่ีเก่ียวข$อง  เพ่ือร!วมกันพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  โดยคัดเลือกยุทธศาสตร การ
พัฒนา 

(3) แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใช$เป-นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเป-นกรอบ
ในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปต!อไป 

(4) จัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป 
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ข้ันตอนท่ี  3การเก็บรวบรวมข0อมูลและการวิเคราะห$ข0อมูล 
(1) การเก็บรวบรวมข$อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส!วนตําบล  สํารวจและเก็บ
รวบรวมข$อมูลท่ีจําเป-นต!อการจัดทําแผนพัฒนาสามป  วิเคราะห ยุทธศาสตร การพัฒนาโดยใช$หลัก SWOT(การ
วิเคราะห จุดแข็ง  จุดอ!อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

(2) การวิเคราะห ข$อมูล  ประกอบด$วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
- การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ!านมา 
- การคัดเลือกยุทธศาสตร การพัฒนา 
- การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
- การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห$วงสามป 

ข้ันตอนท่ี  4การกําหนดวัตถุประสงค$ของแนวทางการพัฒนา 
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค ของยุทธศาสตร การพัฒนา  มาจัดทําวัตถุประสงค ของแนวทางการ

พัฒนา  โดยคัดเลือกวัตถุประสงค ของยุทธศาสตร การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร การพัฒนาท่ีสอดคล$องกับแนว
ทางการพัฒนาในช!วงสามป  โดยนําวัตถุประสงค ดังกล!าวมาจัดทําเป-นวัตถุประสงค ของแนวทางการพัฒนา
ในช!วงสามป 

ข้ันตอนท่ี  5การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส!วนตําบล  คัดเลือกโครงการท่ี

สอดคล$องกับแนวทางการพัฒนาในช!วงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ด$านเปNาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ   
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู$รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี  6การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� 
(1)คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินร!วมกับประชาคมท$องถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให$

สอดคล$องกับวิสัยทัศน    พันธกิจ  และจุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร การพัฒนา  รวมท้ัง
สอดคล$องกับปFญหา  ความต$องการของประชาคมและชุมชน  โดยให$นําข$อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา จาก
หน!วยงานราชการต!าง ๆ และข$อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป    

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส!วนตําบล  รวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา  ปFญหาความต$องการและข$อมูลนํามาจัดทําร!างแผนพัฒนาสามป  แล$วเสนอผู$บริหารท$องถ่ิน    

(3) ผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาอนุมัติร!างแผนพัฒนาสามป  แล$วนําเข$าสภาองค การบริหารส!วน
ตําบล  เพ่ือขอความเห็นชอบ   

ข้ันตอนท่ี  7การอนุมัติและประกาศใช0แผนพัฒนาสามป� 
(1) ผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาอนุมัติร!างแผนพัฒนาสามป  เสนอร!างแผนพัฒนาสามปต!อสภา

องค การบริหารส!วนตําบลเพ่ือให$ความเห็นชอบ  
(2)สภาฯ  พิจารณาให$ความเห็นชอบ  แล$วส!งให$ผู$บริหารท$องถ่ินประกาศใช$แผนพัฒนาสามป   
(3)ผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช$แผนยุทธศาสตร การพัฒนา  และนําไปปฏิบัติ  

และแจ$งสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท$องถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท$องถ่ิน  และหน!วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ประกาศให$ประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
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 1.4 ประโยชน$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
เป-นเครื่องมือช!วยให$องค การบริหารส!วนตําบล  ได$พิจารณาอย!างรอบคอบให$เห็นถึงความ

เชื่อมโยงระหว!างแนวทางการดําเนินงานต!าง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง  และส!งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป-น
อุปสรรคต!อกันและสามารถนํามาตัดสินใจ  กําหนดแนวทาง  การดําเนินงานและใช$ทรัพยากรการบริหารของ
องค การบริหารส!วนตําบลอย!างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให$เกิดประโยชน ต!อสาธารณะสูงสุด 



 

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน     

ท่ีสําคัญ                            
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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ส�วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

  
2.1สภาพท่ัวไป 
2.1.1ท่ีตั้ง 
  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ ต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของท่ีว�าการอําเภอนาแก ไปตาม
ถนนสายสกลนคร – นาแก (ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 223) ห�างจากท่ีว�าการอําเภอนาแกประมาณ 14
กิโลเมตร ห�างจากจังหวัดนครพนมประมาณ80กิโลเมตร 
2.1.2 เนื้อท่ี 
  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ มีพ้ืนท่ีประมาณ 63ตารางกิโลเมตร  
2.1.3 ภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป7นราบลุ�มและท่ีดอน มีลักษณะเป7นทุ�งกว:างซ่ึงป=ใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพ
น้ําท�วมขังมีป@าไม:สลับกับพ้ืนท่ีราบ มีลําห:วยและแหล�งน้ําตามธรรมชาติเหมาะแก�การทําการเกษตรปลูกข:าวนา
ป= พืชไร� ยางพาราและยาสูบทางตอนใต:เป7นท่ีราบสูงติดเทือกเขาภูพาน สภาพป@าเป7นไม:เต็งรังและหิน
สลับซับซ:อน 
2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  โดยท่ัวไป ตําบลหนองบ�อเป7นพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ท้ังนี้เพราะได:รับอิทธิพลจากพายุ
โซนร:อนในทะเลจีนใต: รวมท้ังอิทธิพลจากป@าไม:บนเทือกเขาภูพาน 
2.1.5อาณาเขตติดต�อ 
  ทิศเหนือ ติดต�อกับเขตตําบลวังยาง  อําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
  ทิศใต:  ติดต�อกับเขตตําบลกกตูม   อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศตะวันออก ติดต�อกับตําบลคําพ้ี   อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันตก ติดต�อกับตําบลเหล�าโพนค:อ  อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
2.1.6 การปกครอง 
  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ มีจํานวน 12 หมู�บ:าน ดังนี้ 
  หมู�ท่ี 1บ:านหนองบ�อ  มี นายอาคม วงค�แสนชัย เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 2บ:านหนองบ�อ  มี นางราตรี แสนสระ  เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 3บ:านโนนสังข�  มี นายคําใบ จันโทวาท เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 4บ:านยางคํา  มี นายวีระพงษ�  วงศ�ศรียา เป7น กํานัน 
  หมู�ท่ี 5บ:านดงขวาง  มี นายวิธาน คําเพชรดี เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 6บ:านโพนงาม  มี นายปEนจง เทือกตาถา เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 7บ:านดินดํา  มี นายมงคล ตาแสงโคตร เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 8บ:านหมากเฟHอง  มี นายสมคิด จันโทวาท เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 9 บ:านดงบัง  มี นายสมพงค�  หารคําอุ:ย เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 10บ:านนากุง  มี นางมณีวรรณ� สาลีพร  เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 11บ:านดงขวางน:อย มี นายพอดี ธนะคําดี  เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
  หมู�ท่ี 12บ:านหนองบ�อน:อย มี นายวรพจน� ทันอินทรอาจ เป7น ผู:ใหญ�บ:าน 
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2.1.7ประชากร 
  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  มีประชากรท้ังสิ้น 6,332คน แยกเป7น เพศชาย 3,112คน
เพศหญิง 3,220คนมีครัวเรือน 1,696ครัวเรือน(ข:อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอนาแก) 
ตารางท่ี 1ตารางเปรียบเทียบช�วงชั้นอายุของประชากร (ข:อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอนาแก ณ วันท่ี 1
เมษายน2559  ) 

ช�วงอายุของประชากร เพศชาย (คน) เพศหญงิ (คน) รวม (คน)
ตํ่ากว�า 1 ป= 34 38 72
1 ป= - 2 ป= 69 62 131
3 ป= - 5 ป= 106 111 217
6 ป= - 14 ป= 327 320 647
15 ป= - 20 ป= 309 282 591
21 ป= - 29 ป= 408 419 827
30 ป= - 39 ป= 603 537 1,140
40 ป= - 49 ป= 548 571 1,119
50 ป= - 59 ป= 409 457 866
60 ป= ข้ึนไป 299 423 722
มากกว�า 100 ป= - - 0
รวมท้ังหมด 3,112 3,220 6,332  
 
2.2ด�านเศรษฐกิจ 
 2.2.1 อาชีพ 
  อาชีพหลัก คือ การทํานาการทําสวนยางพารา 
  อาชีพรอง คือ การทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  การค:าขาย  การรับจ:างท่ัวไป 
 อาชีพเสริม คือ กลุ�มอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ:านตามครัวเรือน การจักสาน การทอผ:า การตัดเย็บเสื้อผ:า 
โรงน้ําด่ืม  และโรงสีข:าวขนาดเล็ก  
 2.2.2 หน�วยธุรกิจในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ ได:แก� 
   - ปELมน้ํามัน       1 แห�ง 
   - ปELมน้ํามันหยอดเหรียญ      9 แห�ง 
   - โรงส ี        24 แห�ง 
   - ร:านค:า        33 แห�ง 
   - ร:านอาหาร       4 แห�ง 
   - โรงน้ําด่ืม       2 แห�ง 
   - รีสอร�ท       1 แห�ง 

2.3 ด�านสังคม 
 2.3.1 การศึกษา 
   2.3.1.1โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน4แห�งประกอบด:วย  
  -โรงเรียนบ:านหนองบ�อ       
  -โรงเรียนบ:านดินดําหมากเฟHอง 
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  -โรงเรียนบ:านนากุงยางคํา  (ขยายโอกาส)  
  -โรงเรียนบ:านดงดู�งาม      
  2.3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 1 แห�งประกอบด:วย 
  - โรงเรียนหนองบ�อวิทยานุกูล  
  2.3.1.3 ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 3 แห�ง ประกอบด:วย  
  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเฉลียวนภาลัย 
  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ:านหนองบ�อ  
  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ:านดงขวาง 
  2.3.1.4 ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ:าน     12   แห�ง 
  2.3.1.5หอกระจายข�าวประจําหมู�บ:าน          12  แห�ง 

2.3.2 สถาบันและองค�กรทางศาสนา 
 การนับถือศาสนา  ประชาชนเกือบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  
 2.3.2.1 วัดจํานวน 8 แห�ง ได:แก� 
  -วัดโพธิ์ชัย บ:านหนองบ�อ หมู�ท่ี 1      
  -วัดศรีสะอาด บ:านยางคํา หมู�ท่ี 4   
  -วัดศรีนวลแจ:ง บ:านดงขวาง หมู�ท่ี 5  
  -วัดศรีบุญเรืองบ:านโพนงาม หมู�ท่ี 6 
  - วัดโพธิ์ศรี บ:านดินดํา หมู�ท่ี 7 
  -วัดศรีเฉลียวนภาลัยบ:านหมากเฟHอง หมู�ท่ี 8 
  -วัดศรีนครานุรักษ�บ:านดงบัง หมู�ท่ี 9 
  -วัดศรีจอมแจ:ง บ:านนากุง หมู�ท่ี 10     
 2.3.2.2 สํานักสงฆ� จํานวน  8  แห�ง  ได:แก�   
  -วัดใหม�สามัคคีสีลคุณ บ:านโนนสังข� หมู�ท่ี 3 
  - วัดป@าบ:านยางคํา บ:านยางคํา หมู�ท่ี 4 
  - วัดห:วยนางออ บ:านดงขวาง หมู�ท่ี 5 
  - วัดถํ้าผาแดง บ:านโพนงาม หมู�ท่ี 6 
  - วัดป@าบ:านหมากเฟHอง บ:านหมากเฟHอง หมู�ท่ี 8 
  - วัดนากุงน:อย บ:านนากุง หมู�ท่ี 10 
  -วัดบ:านโพนดู�บ:านดงขวางน:อย หมู�ท่ี 11  
  - วัดป@าหนองแวง บ:านหนองบ�อน:อย หมู�ท่ี 12 
 
2.3.3 การสาธารณสุข 
   2.3.3.1โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 2 แห�ง 
 - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหนองบ�อ ให:บริการประชาชนจํานวน7 หมู�บ:าน  ได:แก�  
  (1) บ:านหนองบ�อ หมู�ท่ี 1  
  (2) บ:านหนองบ�อ หมู�ที 2  
  (3) บ:านโนนสังข� หมู�ท่ี 3  
  (4) บ:านดินดํา หมู�ท่ี 7  
  (5) บ:านหมากเฟHอง หมู�ท่ี 8 
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  (6) บ:านดงบัง หมู�ท่ี 9 
  (7) บ:านหนองบ�อน:อย หมู�ท่ี 12 
 - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ:านดงขวาง ให:บริการประชาชนจํานวน 5 หมู�บ:าน ได:แก� 
  (1) บ:านยางคํา หมู�ท่ี 4 
  (2) บ:านดงขวาง หมู�ท่ี 5 
  (3) บ:านโพนงาม หมู�ท่ี 6 
  (4) บ:านนากุง หมู�ท่ี 10 
  (5) บ:านดงขวางน:อย หมู�ท่ี 11 
  2.3.3.2 สถานพยาบาลเอกชน     3 แห�ง 
  2.3.3.3 ร:านขายยาแผนปEจจุบัน     1 แห�ง 
  2.3.3.4 อัตราการมีและใช:ส:วมราดน้ํา    ร:อยละ 100 
  2.3.3.5 มีการจัดต้ัง อสม.     ทุกหมู�บ:าน 
2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 - สถานีตํารวจภูธร      1   แห�ง 
 - สถานีดับเพลิง       - แห�ง 
 - ศูนย�อาสาสมัครปRองกันภัยฝ@ายพลเรือน    1 แห�ง 

2.3.5 สถานท่ีท�องเท่ียว 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  มีแหล�งท�องเท่ียวและแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ  จํานวน  3 แห�ง  
ประกอบด:วย  ภูถํ้าพระ  หนองแวง  และอ�างเก็บน้ําห:วยนางออ 
2.4 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 2.4.1 การคมนาคม 
 การคมนาคมในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อมีพ้ืนท่ีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบเป7นจํานวนมาก 
ซ่ึงการพัฒนาด:านถนน ยังไม�ครอบคลุมทุกหมู�บ:าน ซ่ึงมีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให:พ่ีน:องประชาชนได:ส�วนหนึ่ง และยังมีถนนลูกรัง ท่ีรอการพัฒนาเพ่ืออํานวยความสะดวกให:ประชาชน ซ่ึงใน
แต�ละป=องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการก�อสร:างถนน เป7นประจําทุกป=  
 2.4.2การโทรคมนาคม 
 - ท่ีทําการไปรษณีย�โทรเลข     1  แห�ง 
 - ตู:โทรศัพท�สาธารณะ      12 แห�ง 
2.4.3 การไฟฟ>า 
 - มีไฟฟRาใช:ทุกหมู�บ:าน      12 หมู�บ:าน 
2.4.4. การประปา 
 - มีระบบประปาใช:      10 หมู�บ:าน   
 - ระบบสูบน้ําจากบ�อดิน      2 หมู�บ:าน 
2.4.5การสูบน้ําด�วยไฟฟ>า 
 - สถานีสูบน้ําด:วยไฟฟRา      1 แห�ง 
 
 
 
2.4.6 การจราจร 
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 เส:นทางจราจรหลักคือการจราจรทางบก การเดินทางใช:รถโดยสารประจําทางท่ีสําคัญได:แก�  รถบัส
สายธาตุพนม–สกลนคร, สายอุบลราชธานี – อุดรธานี,รถโดยสารขนาดเล็กสาย นาแก-สกล, รถตู:โดยสารสาย
มุกดาหาร-สกลนครและรถยนต�ส�วนตัว  เป7นต:น 
2.4.7 การใช�ท่ีดิน 
 การจัดสรรท่ีดินเป7นการจัดสรรเพ่ือใช:พ้ืนท่ีในการเกษตร  ได:แก� การทํานาทําสวนสวนยางพารา  ปลูก
ใบยาสูบ การใช:ประโยชน�จากท่ีดินยังไม�เต็มท่ีเพราะเม่ือว�างเว:นจากการทํานาแล:วก็ปล�อยให:ท่ีดินว�างเปล�า และ
ยังมีท่ีดินสาธารณประโยชน� ท่ีประชาชนใช:ร�วมกัน 

2.5 ด�านการเมือง การบริหาร 
2.5.1 สภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ ทําหน:าท่ีนิติบัญญัติ และควบคุมฝ@ายบริหาร ประกอบด:วย 
สมาชิกสภาฯ ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด:วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท:องถ่ิน
หรือผู:บริหารท:องถ่ิน จํานวน 24 คน อยู�ในวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 4 ป= 
2.5.2 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ ทําหน:าท่ีบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลหนอง
บ�อให:เป7นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ ข:อบัญญัติ และนโยบาย ซ่ึงนายกองค�การบริหารส�วนตําบลมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด:วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท:องถ่ินหรือผู:บริหารท:องถ่ิน 
และรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 2 คน และเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 
1 คน ซ่ึงมาจากการแต�งต้ังของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ท้ังนี้ยังมี ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล เป7น
ผู:บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ:าง รองจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล
ราชการประจําขององค�การบริหารส�วนตําบลให:เป7นไปตามนโยบาย 
2.5.3 ส�วนการบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  
 การบริหารงานราชการแบ�งส�วนการบริหารงานออกเป7น สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองช�าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคมการบริหารงานท้ัง6หน�วยงานข้ึนตรงต�อปลัดองค�การ
บริหารส�วนตําบล 
2.5.4 อัตรากําลัง พนักงานส�วนตําบล/พนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ 
 

ลําดับ ส�วน/กอง 
พนักงานส�วนตําบลระดับ 

รวม 

พนักงานจ�าง 
รวม 

รวม
ทั้งหมด ป

ว 
ช
ง 

ป
ก 

ช
ก 

ต�น กลาง 
 

สูง 
ครู 
คศ
1 

ครู
ผู�ช�วย 

พนง.
จ�างตาม
ภารกิจ 

พนง.
จ�าง

ท่ัวไป 

1 สํานักปลัดอบต. 1 1 2 - 2 1 -  - 7 5 2 7 14 
2 กองคลัง - 1 2 - 1 - -  - 4 2 - 2 6 
3 กองช�าง - 1 - - 1 - -  - 2 1 - 1 3 
4 กองการศึกษาฯ - - - 1 1 - - 2 3 7 4 - 4 11 
5 กองสวั ส ดิกา ร

สังคม 
- - 1 - 1 - -  - 2 - - - 2 

 รวมท้ังหมด          22 12 2 14 36 
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ส�วนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในป�ท่ีผ�านมา 

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�ทราบถึงผลการดําเนินการพัฒนาท่ีผ%านมาว%าองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินได�นําแผนงาน / 
โครงการไปปฏิบัติมากน�อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค�การพัฒนาหรือไม% 
องค�ประกอบ 
 ประกอบด�วย  การประเมินผลการนําแผนประจําป.ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาประจําป.ในเชิงคุณภาพ   

ผลการพัฒนาท�องถ่ินท่ีผ%านมาในป.งบประมาณ พ.ศ. 2559องค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อได�
ดําเนินการตามนโยบายมุ%งเน�นการพัฒนาการแก�ไขป9ญหาความต�องการของประชาชนการให�บริการข้ันพ้ืนฐาน 
ระบบไฟฟ>าสาธารณะ ระบบประปางานสาธารณูปโภค เช%น การก%อสร�างถนน คสล.  ขุดสระ  ขุดลอกสระ ขุด
ลอกคลอง รวมท้ังการส%งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาสุขภาพอนามัย การป>องกันโรคติดต%อ และด�านการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 

3.1  การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   
จากการดําเนินการท่ีผ�านมา สามารถสรุปผลได� ดังนี้ 

 1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก 
อบต. และประชาชนส%วนใหญ% มีความพึงพอใจท่ีองค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อได�ดําเนินการตามโครงการ
และกิจกรรมตามแผนพัฒนาสามป. 
 2. เนื่องจากประชาชนมีความต�องการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานมาเปAนอันดับแรก ผลการดําเนินงานท่ีผ%าน
มาจึงเน�นหนักไปท่ีด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน และทางองค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อก็จะพยายามต%อไปท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด�านต%างๆ ของประชาชนให�ครบทุกด�าน 
 3.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ส%วนใหญ%ในแผนพัฒนาสามป.ในป.ท่ีผ%าน
มาได�จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไว�จํานวนมากครอบคลุมงานทุกด�านโดยไม%ได�จัดลําดับความสําคัญ
เร%งด%วนและไม%ได�คํานึงถึงรายได�ท่ีองค�การบริหารส%วนตําบลได�รับ  ทําให�ในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติจึงไม%สามารถดําเนินการได�ครบ  100  % 

3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 องค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อ ได�ดําเนินโครงการและกิจกรรม โดยใช�แผนพัฒนาสามป. (2559-
2561)  เปAนกรอบในการจัดทํางบประมาณประจําป. พ.ศ. 2559 เพ่ือตอบสนองต%อความต�องการและบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชน รายละเอียดดังต%อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ
ตามแผนฯ 

ป� 59 

จํานวนโครงการ 
ตามข�อบัญญัติ 

ป� 59 

คิดเป7นร�อยละ 
(โครงการ)  

ตามแผน / ข�อบัญญัติ 
1. ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 17 11 64.70 
2. ด�านการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 13 10 76.92 
3. ด�านการพัฒนาการเกษตร 14 5 35.71 
4. ด�านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 12 10 83.33 
5. ด�านการพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 

12 11 
 

91.66 

6. ด�านการพัฒนาเมืองน�าอยู� 58 26 44.82 
รวม 126 99 78.57 

 โดยมีจํานวนโครงการเปAนจํานวน 126 โครงการ และสามารถนํามาดําเนินการตามกรอบ และ
งบประมาณ อบต.หนองบ%อ ได�ดําเนินการ จํานวน 99โครงการ คิดเปAนเปอร�เซ็นต� เท%ากับ 78.57ถือว%าผ%าน
เกณฑ�มาตรฐาน 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากแผนพัฒนาสามป. องค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อได�ดําเนินการตามแผน เพ่ือแก�ไขป9ญหาความ
เดือดร�อนให�ประชาชนได�พอสมควร  โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.  การดําเนนิการด�านการพัฒนาเมืองน�าอยู� 
-  ประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในการขยายการให�บริการด�านไฟฟ>า  โทรศัพท� ก%อสร�างถนน

ให�การสัญจรไปมาสะดวกและการลําเลียงพืชผลทางการเกษตรได�รับความรวดเร็วมากข้ึน 
 -  จัดการระบบการระบายน้ําให�ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย%างถูกวิธีและเหมาะสม
องค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อได�ดําเนินการก%อสร�างถนน คสล.  ถนนลูกรังพร�อมท้ังดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ>าเพ่ิมเติมให�กับหมู%บ�าน  เพ่ือแก�ไขป9ญหาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�กับประชาชน 

2. การดําเนินการด�านการพัฒนาการเกษตร 
-  พัฒนาคุณภาพน้ําประปาให�สะอาดและขยายการให�บริการให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีขุดลอกสระน้ําท่ีต้ืน

เขิน เพ่ือให�จัดเก็บน้ําให�ได�มากข้ึนและจัดหาแหล%งน้ําเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน สามารถให�ประชาชนได�ใช�
ประโยชน�มากข้ึนองค�การบริหารส%วนตําบลหนองบ%อได�ดําเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง เพ่ือ
เตรียมพร�อมสําหรับการกักเก็บน้ําไว�ใช�อุปโภคและบริโภคและจัดระบบประปาหมู%บ�านเพ่ือให�บริการแก%
ประชาชนอย%างท่ัวถึง 

3. การดําเนินการด�านการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
-  ส%งเสริมกลุ%มอาชีพในตําบลหนองบ%อ สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ�  ดูงานนอกสถานท่ี 
-  มีการฝOกจัดอบรมสมาชิกอย%างสมํ่าเสมอแนะนําและช%วยเหลือเรื่องการหาแหล%งเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ   
-  ช%วยในการจัดการด�านการตลาดและช%วยแนะนําให�ข�อมูลต%าง ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับการทํางานของ

สมาชิก 
-  จัดการฝOกอบรมแก%ประชาชน  ในส%วนของกลุ%มแม%บ�าน  เพ่ือเปAนการส%งเสริมรายได�แก%ประชาชนใน

พ้ืนท่ี แก�ไขป9ญหาการว%างงาน  
-  อํานวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมู%บ�าน เพ่ือส%งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
-  อุดหนุนส%งเสริมกิจกรรมกลุ%มสตรีแม%บ�านท้ัง   12  หมู%บ�าน 
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 -  ช%วยประสานงานในการจัดทํากิจกรรมของกลุ%มต%าง ๆ  เช%น  กลุ%มเยาวชน และจัดต้ังกลุ%มเพ่ือร%วม
กิจกรรมท่ีเปAนประโยชน�และส%งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
 -  ประสานงานให�ความช%วยเหลือผู�สูงอายุกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 -  จัดหาแหล%งพักผ%อนสาธารณะท่ีสะดวกสบายให�กับชุมชน 
 -  พัฒนาศักยภาพ โดยการให�ข�อมูลข%าวสารท่ีเหมาะสมให�กับชุมชน 
4.  การดําเนินการด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

-  โครงการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพให�กับผู�สูงอายุ และผู�พิการ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา
และผู�ด�อยโอกาสในตําบล 

-  จัดโครงการกีฬาต�านยาเสพติดประจําป.  ให�คนในพ้ืนท่ีเข�าร%วมกิจกรรม 
 -  โครงการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช%น  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล�ง  อัคคีภัย  อุทกภัย ฯลฯ 
 -  จัดกิจกรรมวันสําคัญตามประเพณีไทย 
 -  จัดหาทุนการศึกษาให�นักเรียนท่ีเรียนดีแต%ยากจน 
 -  ขยายสถานศึกษาให�เพียงพอกับความต�องการ 

-  ดําเนินการสนับสนุนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล จํานวน  3  ศูนย� 
-  สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  และโครงการอาหารกลางวัน  ให�กับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

บริการ 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน  เพ่ิมทักษะให�เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กประจําตําบล 
5.  การดําเนินการด�านการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 

-  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมท้ังส%งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เช%นวัน
สงกรานต� วันเข�าพรรษา  วันลอยกระทง เปAนต�น 
 -  ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน�ในหมู%บ�านเพ่ือให�มีความเปAนระเบียบ สวยงาม ให�หมู%บ�านน%าอยู%รวมถึง
ส%งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือแก�ไขการพังทลายหน�าดิน 
6.  การดําเนินการด�านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 -  จัดอบรมเพ่ือให�ความรู�  ทักษะเพ่ิมเติมแก%เจ�าหน�าท่ีและสมาชิกของ อบต. 
 -  ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพ่ิมเติมหรือเงินสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานของ อบต.ให�มีการให�
ความรู�เพ่ิมกับเจ�าหน�าท่ี  อบต.  ในการทํางาน 
 -  ได�มีการบริหารให�เปAนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู�บริหาร เก่ียวกับด�าน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให�มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 -  อบรมให�ความรู�แก%หญิงมีครรภ�และมารดา  ด�านโภชนาการและการเลี้ยงดู 
 -  อบรมให�ความรู�ในการป>องกันและควบคุมโรคติดต%อ จัดโครงการป>องกันและควบคุมการแพร%ระบาด
ของโรคติดต%อท่ีมียุงเปAนพาหะนําโรค มีการฉีดพ%นยา และแจกทรายอะเบทให�กับประชาชนรวมถึงการป>องกัน
โรคระบาดอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 -  จัดซ้ือวัคซีนฉีดป>องกันโรคพิษสุนัขบ�า   

-  ดําเนินการส%งเสริมสวัสดิการแก%ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปSวยเอดส�  และผู�ด�อยโอกาสทางสังคม 
 -  จัดหาแหล%งน้ําจากแหล%งอ่ืน ๆ ท่ีไม%ใช�น้ําบาดาล 
 -  ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให�ถูกสุขลักษณะ 
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ส�วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� 

 
4.1 วิสัยทัศน� 
 วิสัยทัศน� หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค�กรท่ีต�องการจะเป"น (โดยไม&มีกําหนดวิธีการไว�) 
เป"นข�อความซ่ึงกําหนดทิศทางของพันธกิจ เป"นสถานภาพอย&างใดอย&างหนึ่งท่ีองค�กรมุ&งหมาย มุ&งหวังหรือ
ประสงค�จะเป"นหรือจะมีในอนาคต โดยกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กร ดังนี้ 

“หนองบ�อเมืองน�าอยู�  เคียงคู�ชาวประชา  รักษาประเพณี 
สู�วิถีอาเซียน  เรียนรู.การพัฒนา  ยึดม่ันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

4.2 พันธกิจ(Mission) 
 พันธกิจ หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน�าท่ีท่ีองค�กรต�องทําในลักษณะตาม
กฎหมาย เพ่ือให�องค�กรบรรลุวิสัยทัศน� มาตรา 67 มาตรา 68 แห&งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส&วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม องค�กรปกครองส&วนท�องถ่ิน มีหน�าท่ีท่ีต�องทําและอาจจัดทํา
ในเขตองค�การบริหารส&วนตําบล ดังนี้ 
 1. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ํา ทางบก และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 2. รักษาความสะอาดของถนนและแม&น้ํา รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปCองกันและระงับโรคติดต&อ 
 4. ปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส&งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
 6. ส&งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
 7. คุ�มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 8. จัดให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร 
 9. จัดให�มีการบํารุงไฟฟCาหรือแสงสว&าง 
 10. ส&งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการประกอบอาชีพของราษฎร 
4.3 เป>าประสงค� 
 เปCาประสงค�  หมายถึง การกําหนดสิ่งท่ีต�องการในอนาคตซ่ึงองค�กรจะต�องพยายามให�เกิดข้ึน หรือ
ผลลัพธ�/ผลสําเร็จท่ีองค�กรต�องการบรรลุถึงโดยท่ัวไปจะเป"นข�อความท่ีกล&าวกว�างๆ ถึงผลลัพธ�ของบริการอัน
เนื่องมาจากหน�าท่ีหลักขอองค�กรโดยจะต�องสอดคล�องกับพันธกิจท่ีกําหนดไว�และหน&วยงานย&อยภายในองค�กร
ควรจะมีเปCาประสงค�ของหน&วยงานท่ีชัดเจนและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
 1. เพ่ือให�การคมนาคมในพ้ืนท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และมีการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือรักษาความสะอาดของถนน ห�วย หนอง คลองบึง รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. เพ่ือปCองกันและระงับโรคติดต&อ 
 4. เพ่ือปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยให�กับประชาชน 
 5. เพ่ือส&งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
 6. เพ่ือส&งเสริมศักยภาพของสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
 7. เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 8. เพ่ือให�มีน้ําอุปโภค-บริโภคท่ีเพียงพอต&อความต�องการ 
 9. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินด�วยไฟฟCาหรือแสงสว&าง 
 10. เพ่ือให�ครัวเรือนมีรายได�และงานทํา 
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4.4ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร� 
โครงสร�างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส&วนตําบลหนองบ&อ พ.ศ.2560 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของจังหวัด

นครพนม การพัฒนาการ
ค�าและการ

ลงทุน 

การพัฒนาและ
ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียว 

การพัฒนาการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรม
การเกษตรเป"น

มิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม 

การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต
เพื่อความสุข
อย&างยั่งยืน 

การรักษาความ
ม่ันคงชายแดน 

 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวดั
นครพนม 

การพัฒนาการ
ค�าผ&านแดน 

การพัฒนาและ
ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียว 

การพัฒนาการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรม
การเกษตร 

เมืองน&าอยู& 
การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย� 

การปรับสมดุล
และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขององค�การ
บริหารส�วนตําบล

หนองบ�อ 

การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย� 

การพัฒนาและ
ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียว 

การพัฒนาการ
เกษตร 

การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 
 

เมืองน&าอยู& 
การปรับสมดุล

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
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แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน� 
หนองบ�อเมืองน�าอยู�  เคียงคู�ชาวประชา  รักษาประเพณ ี  

สู�วิถีอาเซียน  เรยีนรู.การพัฒนา  ยึดมัน่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านส่ิงแวดล�อม ด�านการจัดการ ด�านความม่ันคง 

เป>าประสงค� ส&งเสริมสนับสนุน
ให�มีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย� 

ส&งเสริมพัฒนา
ฟNOนฟูแหล&ง
ท&องเที่ยว 

ส&งเสริม
กระบวนการ  
สร�างอาชีพ 

ส&งเสริมกิจกรรม 
เพ่ิมขีด

ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย� 

พัฒนาปรับปรุง
โครงสร�างพ้ืนฐาน 
สร�างความปลอด 
ภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สิน 

ยุทธศาสตร� การพัฒนาและ
ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียว 

การพัฒนาการ
เกษตร 

การพัฒนา
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 
 

เมืองน&าอยู& 
การปรับสมดุล

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย� 

พัฒนา ปรับปรุง 
ส&งเสริมการบริหาร
จัดการภาครัฐ และ
การมีส&วนร&วมของ

ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ส&งเสริม
สนับสนุน

คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี 

ผู�สูงอายุ คน
พิการและด�อย

โอกาส 

ส&งเสริม
สนับสนุนด�าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ส&งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ส&งเสริม
สนับสนุนการ
ท&องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท�องถิ่น 

ประวัติศาสตร� 
การท&องเท่ียว
ทางธรรมชาติ 

พัฒนาแหล&ง
ท&องเท่ียว 

ส&งเสริมการ
พัฒนา และ
ดูแลรักษา
แหล&งนํ้า
ธรรมชาติ

เพื่อให�มีน้ําเพื่อ
การเกษตร 

และเพียงพอ
ต&อการอุปโภค

บริโภค 

ส&งเสริม
สนับสนุนการ
ผลิต การตลาด 
การลงทุน การ
พัฒนาอาชีพ 
สินค�าทาง
การเกษตร 

การปCองกัน
และรักษา

โรคติดต&อ และ
โรคไม&ติดต&อแก&

ประชาชน 
รวมท้ังพัฒนา

ระบบการ 
แพทย�ฉกุเฉิน 

พัฒนาและส&ง
เสริจัดการขยะ
มูลฝอย นํ้าเสีย
และมลพิษใน

ชุมชน 

ส&งเสริมการ
ฟNOนฟู และ

บําบัดส่ิงแวด 
ล�อมและ

ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

พัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การบริหารงาน
ของ อบต. 

พัฒนาระบบ
รับเร่ืองและ
แก�ไขปRญหา
ร�องทุกข�ของ
ประชาชน ส&ง 
เสริมสนับสนุน
กระบวนการ
การมีส&วนร&วม
ภาคประชาชน 
สนับสนุนการ
บริการประชา 
ชนเคล่ือนท่ี

แบบบูรณาการ 

สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
ก&อสร�างถนน 

สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
ก&อสร�างทาง

ระบายน้ํา และ
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

ส&งเสริมการติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร 
(ปCายบอกทาง ไฟ
ส&องจราจร) และ
ขยายเขตไฟฟCา 

ส&งเสริมการติดต้ัง 
ปรับปรุงระบบ

ประปาอย&างทั่วถึง 

ส&งเสริมสนับสนุน
การปCองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษา

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 



 

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนท่ี 5 
การนําแผนพัฒนาสามป�          

ไปสู�การปฏิบัติ 
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก
อสรางสนามกีฬา อเนกประสงค� มีสนามกีฬาสําหรับ สนามกีฬาอเนกประสงค� 300,000 300,000 มีสนามกีฬาเพื่อใชเล
น
        (แผนชุมชน หมู
ที่ 7,12) ประชาชนใชในการ หมู
บานละ 1 แห
ง กีฬาประจําหมู
บาน

ออกกําลังกาย  มีร
างกายแข็งแรง
2 โครงการส
งเสริมการใหบริการอินเตอร�เน็ตฟรี เพื่อสามารถคนควา ณ ที่ทําการอบต. 800,000 เขาถึงสื่อสังคมออนไลน�

        (แผนชุมชน เพื่อทุกชุมชน) ศึกษาหาความรูทาง หนองบ
อ ไดทันสมัยสืบคนต
างๆ
สื่อสังคมออนไลน�ได ไดเร็ว

3 โครงการจัดงานแข
งขันกีฬาตานยาเสพติด เยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชน 160,000 160,000 160,000 เยาวชนและประชาชน
ตําบลหนองบ
อ ประจําป? 2560 ไดแสดงความสามารถ  12 หมู
บาน ร
างกายแข็งแรงและรู
           (เพื่อทุกชุมชน) และรูแพ รูชนะ รักสามัคคี มีน้ําใจเปAน

รูอภัย นักกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0

1.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนด#านการกีฬาและนันทนาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส
งเสริมสนับสนุนเครื่องดนตรีพื้น ประชาชนหมู
ที่ 2,3,4 เครื่องดนตรีพื้นเมือง 60,000 60,000 60,000 ไดฝEกทักษะการเล
นทาง
เมืองและดนตรีสากล 6,7,9 ไดมีทักษะการ และเครื่องดนตรีสากล ดานดนตรีพื้นเมืองและ
             (แผนชุมชน หมู
ที่ 2,3,4,6,7,9) เล
นดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล

และดนตรีสากล
5 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับ เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ เครื่องออกกําลังกาย 100,000 ประชาชนในพื้นที่ตําบล

ประชาชนประจํา อบต. ออกกําลังกาย จํานวน 1 ชุด หนองบ
อมีร
างกาย
แข็งแรง

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ�การกีฬา ใหเยาวชนมีอุปกรณ� เยาวชน 12 หมู
บาน 100,000 100,000 100,000 เยาวชนมีร
างกายที่
               (แผนชุมชน เพื่อทุกชุมชน) ในการออกกําลังกาย ในเขต อบต.หนองบ
อ แข็งแรงและห
างไกล

ใชเวลาว
างใหเปAน อบายมุข
ประโยชน�

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนด#านการกีฬาและนันทนาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 4

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการแข
งขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ� อําเภอ เพื่อสรางความสามัคคี คณะผูบริหาร สมาชิก 60,000 60,000 60,000 เสริมสรางความสัมพันธ�
นาแก  /จังหวัดนครพนม และมีน้ําใจเปAนนัก สภาพนักงานและ ระหว
างองค�กรเพื่อ

กีฬา ประชาชนทั่วไป พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 4

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0

1.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนด#านการกีฬาและนันทนาการ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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หน�วยงานที่

รับผิดชอบ

กองช
าง

สน.ปลัด อบต.

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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หน�วยงานที่

รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ
/อบจ.นครพนม

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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หน�วยงานที่

รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส�งเสริมสนับสนุนงานประเพณีสรงน้ํา เพื่อจัดงานประเพณี ประชาชนทั้งตําบล 60,000 60,000 60,000 ประชาชนได&สืบสาน
พระที่ภูถ้ําพระ/และสักการะพระอาจารย-ลิ้ม สรงน้ําพระในวัน ไว&เป0นประเพณีทุกป1
                 (แผนชุมชน หมู�ที่ 4,1) วิสาขะ และเป0นที่ท�องเที่ยว
                   เพื่อทุกชุมชน ได&ด&วย

2 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ-การท�องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ- ป;ายประชาสัมพันธ- 30,000 30,000 30,000 เป0นการประชาสัม
และกิจการของ อบต. กิจการของ อบต. ภายในเขต อบต. พันธ-แหล�งท�องเที่ยว

และส�งเสริมการ และงานที่ อบต.
ท�องเที่ยว ดําเนินการอยู�ให&สู�

สายตาประชาชน
3 โครงการสนับสนุนสมทบงานบุญประเพณีต�างๆ เพื่อจัดงานประเพณี ประเพณีต�างๆ ที่อยู�ใน 300,000 300,000 300,000 งานประเพณีได&รับ

ในหมู�บ&านเช�นประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ฯลฯ หมู�บ&าน การสืบทอด
            (แผนชุมชน เพื่อทุกชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

งบประมาณและที่ผ�านมาที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2

2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว

2.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการท�องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท#องถิ่น  ประวัติศาสตร0 การท�องเที่ยวทางธรรมชาติ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอนุรักษ-ศิลปะมวยไทย เยาวชนใช&เวลาว�าง อบรมเยาวชน 12 หมู� 100,000 100,000 100,000 เยาวชนในตําบลมี
ในการออกกําลัง บ&าน ในเขต อบต. ความรู&เรื่องมวยไทย
กายห�างไกลยาเสพติด หนองบ�อ อย�างแท&จริงและเพื่อ

อนุรักษ-มวยไทย
5 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหนองบ�อ เพื่อเป0นเงินอุดหนุน สภาวัฒนธรรมตําบล 30,000 30,000 30,000 สร&างความเข&มแข็ง

กิจการของสภา หนองบ�อ ให&กับสภาวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของ หนองบ�อ
ตําบลหนองบ�อ

6 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจัดงานประเพณี 12 หมู�บ&าน ในเขต 150,000 150,000 150,000 อนุรักษ-ประเพณีไทย
วันลอยกระทง อบต.หนองบ�อ

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2

2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว

2.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการท�องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท#องถิ่น  ประวัติศาสตร0 การท�องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก/ วันพ�อ/ เพื่อสนับสนุนงาน ประชาชนที่อาศัยใน 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได&อนุรักษ-
วันแม� แห�งชาติ วันสําคัญต�างๆ เขตตําบลหนองบ�อ ประเพณีอันดีงามไว&

8 โครงการจัดงานวันเข&าพรรษา -ออกพรรษา เพื่อจัดงานวัน ทุกหมู�บ&านในเขตตําบล 60,000 60,000 60,000 ประชาชนได&อนุรักษ-
เข&าพรรษา-ออก หนองบ�อ ประเพณี วัฒนธรรม
พรรษา ไทย

9 โครงการสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ เพื่ออนุรักษ-ประเพณี สนับสนุนสภาวัฒน 60,000 60,000 60,000 ได&ส�งเสริมและรักษา
จังหวัดนครพนม ของจังหวัด ธรรมอําเภอ วัฒนธรรมอันดีงาม

ของจังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0

2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว

2.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการท�องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท#องถิ่น  ประวัติศาสตร0 การท�องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่ งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



33

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



34

หน�วยงานที่

รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

สน.ปลัด อบต.

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



35

หน�วยงานที่

รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



36

หน�วยงานที่

รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให�มีน้ํากินและ 40 เมตร 80,000 ในฤดูร�อนหน�าแล�ง

(แผนชุมชน หมู�ที่ 10) น้ําใช�ในการเกษตร ประชาชนมีน้ําใช�
เพื่อการเกษตร

2 โครงการขุดลอกลําห�วยจากฝ4ายทดน้ําถึงห�วยนางออ เพื่อให�น้ําในลําห�วย 2 กิโลเมตร 300,000 ลําห�วยไม�ตื้นเขิน
(แผนชุมชน หมู�ที่ 11) ไหลสะดวกและไม� ประชาชนได�ใช�

               ตื้นเขิน ประโยชน9มีน้ําใช�
ไหลสะดวกสบาย

3 โครงการขุดลอกห�วยเตยพร�อมวางท�อระบายน้ําจาก เป:นแหล�งกักเก็บน้ํา 2 กิโลเมตร 300,000 เป:นแหล�งกักเก็บน้ํา
ดงบ�านฮ�าง ถึง ถนนสายสกล-นาแก ในฤดูฝน ในฤดูฝนใช�ในการ

(แผนชุมชน หมู�ที่ 2) เกษตรในฤดูแล�ง
4 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�นห�วยสายนาตอนบน เพื่อเก็บกักน้ําไว�ใช� ฝ4ายน้ําล�น 1 แห�ง 300,000 มีน้ําให�ประชาชนไว�ใช�

(แผนชุมชน หมู�ที่ 6) หน�าแล�ง เพื่อการเกษตรฤดูแล�ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป, (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 3

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
3. ยุทธศาสตร0การพัฒนาการเกษตร

3.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล�งน้ําธรรมชาติเพื่อให#มีน้ําเพื่อการเกษตร และเพียงพอต�อการอุปโภคบริโภค
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการขุดลอกแหล�งน้ําธรรมชาติห�วย หนอง คลอง เป:นแหล�งกักเก็บน้ํา แหล�งน้ําธรรมชาติใน 300,000 300,000 300,000 เป:นแหล�งกักเก็บน้ํา

บึงหรือคลองส�งน้ําที่ตื้นเขิน เช�น หนองบัว ห�วยยาง ในฤดูฝน ตําบลหนองบ�อ ในฤดูฝนใช�ในการ
ห�วยเตย เป:นต�น เกษตรในฤดูแล�ง

6 โครงการขุดลอกลําห�วยยางจากฝายน้ําล�น-สะพาน เพื่อเก็บกักน้ําไว�ใช� 2 กิโลเมตร 300,000 ในฤดูร�อนหน�าแล�ง
ข�ามไปบ�านน�อยหนองไผ�สวน ประชาชนมีน้ําใช�

(แผนชุมชน หมู�ที่ 9) เพื่อการเกษตร
7 โครงการขุดคลองส�งน้ําจากลําห�วยยางบ�านดงบัง เพื่อให�มีน้ําใช�เพื่อ 4 กิโลเมตร 300,000 ประชาชนมีน้ําใช�

ถึงบ�านดินดํา การเกษตร ลําห�วย เพียงพอต�อการอุป
(แผนชุมชน หมู�ที่ 7) ไม�ตื้นเขิน โภคบริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป, (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

งบประมาณและที่ผ�านมาที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3

3. ยุทธศาสตร0การพัฒนาการเกษตร
3.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล�งน้ําธรรมชาติเพื่อให#มีน้ําเพื่อการเกษตร และเพียงพอต�อการอุปโภคบริโภค

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช�าง 

กองช�าง 

กองช�าง /
นพค.22 นทพ.

กองช�าง 

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



38

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช�าง /
นพค.22 นทพ.

กองช�าง /กรม
ทรัพยากรน้ํา

กองช�าง

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมป�องกันโรคเอดส� เพื่อป�องกันผู�ติดเชื้อ ประชาชนในเขต อบต. 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรู�

รายใหม, หนองบ,อ และมีพฤติกรรมใน
การป�องกันตนเอง
ไม,ให�ติดเชื้อเอดส�

2 โครงการส,งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. เพื่อสร�างขวัญกําลัง สนับสนุนการจัดกิจ 50,000 50,000 50,000 อสม. ภายในเขต
เช,น  การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ใจในการปฎิบัติ กรรมวัน อสม.ภายใน อบต.หนองบ,อ เกิด
              (แผนชุมชน เพื่อทุกชุมชน) งานของ อสม. เขตตําบลหนองบ,อ ขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน
3 โครงการรณรงค�และป�องกันโรคไข�เลือดออก ลดอัตราการป=วย 12 หมู,บ�าน ในเขต 120,000 120,000 120,000 ลดอัตราการเจ็บป=วย

เป?นไข�เลือดออกใน อบต.หนองบ,อ เป?นไข�เลือดออก
เขตรับผิดชอบของ
อบต.หนองบ,อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

งบประมาณและที่ผ�านมาที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6

4. ยุทธศาสตร0การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนาการป�องกันและรักษาโรคติดต�อ และโรคไม�ติดต�อแก�ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย0ฉุกเฉิน

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการควบคุมและป�องกันโรคพิษสุนัขบ�า เพื่อควบคุมและ 12 หมู,บ�าน ในเขต 60,000 60,000 60,000 โรคพิษสุนัขบ�าไม,

ป�องกันโรคพิษสุนัข อบต.หนองบ,อ เกิดขึ้น
บ�าในเขต อบต.
หนองบ,อ

5 โครงการสนับสนุนค,าดําเนินงานในการพัฒนา เพื่อส,งเสริมสนับ  12 หมู,บ�าน ในเขต 90,000 90,000 90,000 พัฒนาศักยภาพด�าน
งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชุมชน/หมู,บ�าน สนุนการบริการ อบต.หนองบ,อ สาธารณสุขมูลฐาน
แห,งละ 7,500 บาท สาธารณสุขมูลฐาน

6 โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล�อม เพื่อให�ประชาชนมี  12 หมู,บ�าน ในเขต 72,000 ตําบลหนองบ,อเป?น
เพื่อการป�องกันโรคและเหตุรําคาญ กิจกรรมและการ อบต.หนองบ,อ ตําบลน,าอยู,เชิง

รณรงค�การสุขาภิ นิเวศน�
บาลและสิ่งแวด
ล�อมที่อยู,อาศัย

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6

4. ยุทธศาสตร0การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนาการป�องกันและรักษาโรคติดต�อ และโรคไม�ติดต�อแก�ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย0ฉุกเฉิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอบรมพัฒนางานคุ�มครองผู�บริโภคแก, เพื่อพัฒนาขีดความ อสม.,ผู�นําหมู,บ�าน12หมู, 25,000 อสม.สามารถตรวจสอบ

อสม.ตําบลหนองบ,อ สามารถ อสม.ในการ ผู�ประกอบการและจํา คุณภาพผลิตภัณฑ�
ตรวจสอบผลิตภัณฑ� หน,ายผลิตภัณฑ�ที่เป?น ด�านอาหารในหมู,บ�าน
อาหาร อาหารในหมู,บ�านตําบล ร�านค�าได�ถูกต�อง

หนองบ,อ
8 โครงการพัฒนาเครือข,ายและศักยภาพอาสา เพื่อให�อาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุข 50,000 อาสาสมัครสาธารณสุข

สมัครสาธารณสุข (อสม) ตําบลหนองบ,อ สาธารณสุขมีความรู�ใน ตําบลหนองบ,อ 12 หมู, มีความรู�และทักษะใน
ประจําปL 2560 การปฎิบัติงานด�านส,ง การปฎิบัติงานด�านส,ง

เสริมสุขภาพและป�อง เสริมสุขภาพและป�อง
กันโรคได�อย,างมีประ กันโรคได�อย,างมีประ
สิทธิภาพ สิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 5

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6
4. ยุทธศาสตร0การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1 แนวทางการพัฒนาการป�องกันและรักษาโรคติดต�อ และโรคไม�ติดต�อแก�ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย0ฉุกเฉิน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



41

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

สน.ปลัดอบต.

สน.ปลัดอบต.

สน.ปลัดอบต.

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



42

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

สน.ปลัดอบต.
/ปศุสัตว�

สน.ปลัดอบต.

สน.ปลัดอบต.

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



43

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

สน.ปลัดอบต.

สน.ปลัดอบต./
สปสช.

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



43

เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝ�กอบรมข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ข�าราชการพนักงานจ�าง 400,000 400,000 400,000 ข�าราชการ พนักงาน

ผู�บริหารและสมาชิกสภาฯ ภาพและพัฒนา ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ มีขีดความสามารถ
ศักยภาพการบริหาร ในการปฏิบัติงาน
งานของข�าราชการ และบริการประชา
ให�สูงขึ้น ชนในตําบลหนองบ6อ

2 โครงการศึกษาดูงาน ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ข�าราชการ พนักงาน 500,000 500,000 500,000 ได�พัฒนาวิสัยทัศน;
ข�าราชการ พนักงานจ�าง ผู�นําชุมชน ส6วนราชการ และพัฒนาศักยภาพ ประชาชน ส6วนราชการ และนําประสบการณ;

ในพื้นที่ การบริหารงาน ต6างๆ ในพื้นที่ มาปรับใช�ในงาน
ของอบต. ที่เกี่ยวข�อง

3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย; เพื่อปรับปรุงข�อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน 500,000 500,000 500,000 ทําให�งานแผนที่ภาษี
สิน แผนที่ภาษีและ ทรัพย;สินภายในเขต และทะเบียนทรัพยสิน

ทะเบียนทรัพย;สิน อบต. มีข�อมูลเป@นปAจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

งบประมาณและที่ผ�านมาที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 7
ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

5. ยุทธศาสตร0การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข#อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค0การบริหารส�วนตําบล

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



44

เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก6อสร�างรั้ว อบต.ด�านข�าง ปรับปรุงภูมิทัศน; รั้วรอบ อบต. 300,000 ปรับปรุงภูมิทัศน;รอบ

รอบ อบต. จํานวน 1 แห6ง  อบต.
5 โครงการอุดหนุนหน6วยงานต6าง ๆ เช6น ภาครัฐ เพื่อเป@นการสนับ หน6วยงานที่ขอรับการ 700,000 700,000 700,000 สนับสนุนเงินให�แก6

เอกชน หน6วยงานที่เป@นประโยชน;ต6อประชาชน สนุนการปฎิบัติงาน สนับสนุน หน6วยงานต6างๆที่ขอ
ของหน6วยงานต6างๆ รับการสนับสนุนที่
ที่เป@นประโยชน; เป@นประโยชน;

6 โครงการวิปAสนาส6งเสริมสุขภาพจิตสําหรับ เพื่อพัฒนาจิตใจ บุคลากรอบต.หนองบ6อ 40,000 บุคลากรมีพฤติกรรม
บุคลากรท�องถิ่นและประชาชน บุคลากรในองค;กร สมาชิกสภาละประชา ในการทํางานอย6าง

และปลูกฝAงจิตสํา ชนในตําบลหนองบ6อ สร�างสรรและเกิดวิสัย
นึกที่ดีในหน�าที่รับ ทรรศน;ในการทํางาน
ผิดชอบของแต6ละ
คน

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 7
ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

5. ยุทธศาสตร0การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข#อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค0การบริหารส�วนตําบล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



45

เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร;สําหรับสํานักงานเพื่อใช�ในงานกองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร; 18,000 ทํางานเกี่ยวกับการ

1 ชุด ประมวลผล การจัดทํา
ระบบฐานข�อมูลได�
รวดเร็ว

8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร;โนJตบุJค สําหรับ เพื่อใช�ในงานกองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร; 17,000 ทํางานเกี่ยวกับการ
ประมวลผล โนJตบุJค 1 เครื่อง ประมวลผล การจัดทํา

ระบบฐานข�อมูลได�
รวดเร็ว

9 โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เพื่อให�บุคลากรอบต. บุคลากรอบต.หนองบ6อ 10,000 บุคลากรอบต.หนองบ6อ
ข�อมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และประชาชนในตําบล และประชาชนในตําบล และประชาชนในตําบล
แก6บุคลากรของ อปท.และประชาชนทั่วไปใน หนองบ6อได�มีความรู� หนองบ6อ หนองบ6อมีความรู�เรื่อง
ตําบลหนองบ6อ เรื่องข�อมูลข6าวสาร ข�อมูลข6าวสาร

5. ยุทธศาสตร0การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข#อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค0การบริหารส�วนตําบล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 7

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



46

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

สน.ปลัด อบต.

สน.ปลัด อบต.

กองคลัง 

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



47

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

สน.ปลัด อบต.

สน.ปลัด อบต./
กองการศึกษา

สน.ปลัดอบต.

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



48

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

กองคลัง

สน.ปลัดอบต.

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



63

เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ�าแรงต่ํา ภายในเขต เพื่อให�ประชาชนมีไฟ ขยายเขตไฟฟ�าไปตาม 400,000 เพื่อประชาชนมีไฟ

อบต.หนองบ'อ ฟ�าใช�อย'างทั่วถึงทุก บ�านประชาชนที่ก'อ ฟ�าใช�อย'างทั่วถึงและ
(แผนชุมชน เพื่อทุกชุมชน) ชุมชน สร�างใหม' สะดวก

2 โครงการไฟฟ�าส'องสว'าง สาธารณะตามถนน มีไฟฟ�าส'องสว'างในยาม ซ'อมแซม/ติดตั้งไฟฟ�าส'อง 250,000 250,000 250,000 มีความปลอดภัยต'อ
แยกและซอยต'างๆทุกหมู'บ�าน ค่ําคืน สว'างตามถนนแยกและ ชีวิตและทรัพย>สิน

(แผนชุมชน เพื่อทุกชุมชน) ซอยต'างๆทุกหมู'บ�าน ของประชาชน
3 โครงการติดตั้งไฟฟ�าเพื่อการเกษตรจากบ�าน มีไฟฟ�าส'องสว'าง ติดตั้งไฟฟ�าเพื่อการ 100,000 ประชาชนมีไฟฟ�า

นางหมอนตา ถึง คลองส'งน้ําและห�วยผักดอก ในยามค่ําคืนเพื่อ เกษตร ใช�และมีความปลอด
(แผนชุมชน หมู'ที่ 4) การเกษตร ภัยเวลาออกไปทํา

 การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 6

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาเมืองน�าอยู�

6.3 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป�ายบอกทาง ไฟส�องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟ�า
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



64

เป�าหมาย ผลที่คาดว�าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ได#รับ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (กระพริบ) เพื่อป�องกันอุบัติเหตุ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 60,000 ประชาชนมีไฟ

บริเวณทางแยก พลังงานแสงอาทิตย> สัญญาณจราจร
ทางร'วม ขนาด 30 ซม. ชนิด ไว�ใช�เพื่อความ

หลอด LED สีแดงหรือ ปลอดภัยในการเดิน
เหลือง จํานวน 3 ชุด ทางตอนกลางคืน

5 โครงการขยายเขตไฟฟ�าแรงสูง ภายในเขต เพื่อให�ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ�าไปตาม 400,000 เพื่อประชาชนมีไฟ
อบต.หนองบ'อ ไฟฟ�าใช�อย'างทั่วถึง บ�านประชาชนที่ก'อ ฟ�าใช�อย'างทั่วถึงและ

ทุกชุมชน สร�างใหม' สะดวก
6 โครงการขยายเขตไฟฟ�าเพื่อการเกษตร เพื่อสามารถใช�ไฟฟ�า ติดตั้งไฟฟ�าเพื่อการ 100,000 ประชาชนสามารถ

(แผนชุมชน หมู'ที่ 6) เปEนปFจจัยในการผลิต เกษตร เพิ่มผลผลิตทางการ
ทางการเกษตร เกษตร

ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 6
ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6

6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาเมืองน�าอยู�
6.3 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป�ายบอกทาง ไฟส�องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟ�า

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค0 งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป+ (พ.ศ.2560 - 2562)

องค0การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช'าง/
การไฟฟ�าส'วน
ภูมิภาค
กองช'าง 

กองช'าง /
การไฟฟ�าส'วน
ส'วนภูมิภาค

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช'าง 

กองช'าง /
การไฟฟ�าส'วน
ส'วนภูมิภาค
กองช'าง /
การไฟฟ�าส'วน
ส'วนภูมิภาค

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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ลําดับ หน	วยงานที่

ที่ ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการก�อสร�างถนนลาดยางสายบ�านหนองบ�อ - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 กองช�าง/ อบจ./
บ�านโพนงาม ทางหลวงชนบท

2 โครงการปรับปรุงถนนขึ้นภูถ้ําพระ 2,500,000 2,500,000 กองช�าง/อบจ./
(แผนชุมชน หมู�ที่4) ทางหลวงชนบท

3 โครงการก�อสร�างซุ�มประตูเข�าจังหวัดนครพนม 2,000,000 2,000,000 กองช�าง/อบจ/.
สําหรับถนน  4  เลน ทางหลวงชนบท

4 โครงการก�อสร�างสะพานลอยข�ามถนนรองรับ 1,500,000 กองช�าง/อบจ/.
ถนน 4 เลน ตรงทางแยกเข�าบ�านหนองบ�อหมู�ที่2 ทางหลวงชนบท

รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 โครงการ 6,000,000 5,000,000 5,500,000 15,000,000

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค&กรปกครองส	วนท'องถิ่น

โดย องค&การบริหารส	วนตําบลหนองบ	อ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

  1.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู(สูงอายุ คนพิการ และด(อยโอกาส 3 500,000 4 620,000 4 620,000 11 1,740,000

  1.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนด(านการกีฬาและนันทนาการ 5 1,180,000 6 780,000 5 680,000 16 2,640,000

  1.3 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 6 325,000 3 200,000 3 200,000 12 725,000

รวม 14 2,005,000 13 1,600,000 12 1,500,000 39 5,105,000

2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว

  2.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการท�องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท(องถิ่น 9 940,000 9 940,000 10 940,000 28 2,820,000

  ประวัติศาสตร� การท�องเที่ยวทางธรรมชาติ

  2.2 แนวทางการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว 1 190,000 4 490,000 2 2,140,000 7 2,820,000

รวม 10 1,130,000 13 1,430,000 12 3,080,000 35 5,640,000

3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตร

  3.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการพัฒนา  และดูแลรักษาแหล�งน้ําธรรมชาติเพื่อให(มีน้ําเพื่อการ 2 600,000 4 980,000 3 900,000 9 2,480,000

  เกษตรและเพียงพอต�อการอุปโภคบริโภค

  3.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค(า 3 280,000 2 230,000 2 230,000 7 740,000

  ทางการเกษตร

รวม 5 880,000 6 1,210,000 5 1,130,000 16 3,220,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม 3 ป�ยุทธศาสตร,

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  4.1 แนวทางการพัฒนาการป?องกันและรักษาโรคติดต�อ และโรคไม�ติดต�อแก�ประชาชนรวมทั้งพัฒนา 8 517,000 5 370,000 5 370,000 18 1,257,000

  ระบบการแพทย�ฉุกเฉิน

  4.2 แนวทางการพัฒนาและส�งเสริมจัดการขยะมูลฝอยน้ําเสียและมลพิษในชุมชน 1 1,800,000 0 0 0 0 1 1,800,000

  4.3 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการฟFGนฟู และบําบัดสิ่งแวดล(อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 50,000 0 0 0 0 1 50,000

รวม 10 2,367,000 5 370,000 5 370,000 20 3,107,000

5) ยุทธศาสตร�การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

  5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข(อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 9 2,485,000 4 2,100,000 4 2,100,000 17 6,685,000

  งานขององค�การบริหารส�วนตําบล

  5.2 แนวทางการพัฒนาระบบรับเรื่องและแก(ไขปIญหาร(องทุกข�ของประชาชน ส�งเสริมสนับสนุน 5 380,000 3 280,000 3 280,000 11 940,000

  กระบวนการการมีส�วนร�วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

รวม 14 2,865,000 7 2,380,000 7 2,380,000 28 7,625,000

6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองน�าอยู�

  6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก�อสร(าถนน 6 2,080,000 8 3,000,000 9 4,650,000 23 9,730,000

  6.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนปรับปรุงและก�อสร(างทางระบายน้ํา และโครงสร(างพื้นฐาน 8 2,780,000 10 4,200,000 10 2,700,000 28 9,680,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ยุทธศาสตร, ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม 3 ป�

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

  6.3 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป?ายบอกทาง ไฟส�องทางจราจร ขยาย 2 310,000 2 650,000 4 850,000 8 1,810,000

เขตไฟฟ?า

  6.4 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการติดตั้งประปาอย�างทั่วถึง 3 1,000,000 1 350,000 1 80,000 5 1,430,000

  6.5 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอด 5 370,000 5 370,000 5 370,000 15 1,110,000

  ภัยในชีวิตและทรัพย�สิน

รวม 24 6,540,000 26 8,570,000 29 8,650,000 79 23,760,000

รวมทั้งสิ้น 77 15,787,000 70 15,560,000 70 17,110,000 217 48,457,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

ยุทธศาสตร, ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 รวม 3 ป�

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 - 2562)



แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560– 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนท่ี 6 
การติดตามและประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

ส�วนท่ี 6 
การติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัต ิ

 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัติ 
 1. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบล 
 2. จัดทําแผนการติดตามและประเมินผล 
 3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป(ไปสู�การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
74 

แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

 
 
 
 

คําส่ังองค"การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ 
ท่ี  ๑๒๔    / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ 

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

 เพ่ือปฏิบัติให/เป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข/อ ๒๘  จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค การ
บริหารส�วนตําบลหนองบ�อ ประกอบด/วย 

๑. นายเกลียว  จันทะเพชร ผู/ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายอุปถัมภ   ยางธิสาร ผู/ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓. นางกรมรี   ยางธิสาร  ผู/แทนหน�วยงาน   กรรมการ 
๔. นายวีระพงษ   วงค ศรียา ผู/แทนประชาคม   กรรมการ 
๕. นายสุรชัย  วงค ตาแพง ผู/แทนประชาคม   กรรมการ 
๖. นายเทอดไทย  ดาววัน ผู/แทนหน�วยงาน   กรรมการ 
๗. นายสุภาพ  พองผลา  สมาชิกสภา   กรรมการ 
๘. นางสุภาวดี  เชื้อขาวพิมพ  สมาชิกสภา   กรรมการ 
๙. นายสิทธิพงษ   หลาบโพธิ์ สมาชิกสภา   กรรมการ 
๑๐. นายสมศักด์ิ  พ�อเพียโคตร ผู/อํานวยการกองช�าง  กรรมการ 
๑๑. นายวัชรากรณ   วังทะพันธ  หัวหน/าสํานักงานปลัด อบต. กรรมการ/เลขานุการ 

 ให/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท/องถ่ินมีอํานาจหน/าท่ี ดังนี้ 
 ๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓. รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได/จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู/บริหารท/องถ่ิน 
เพ่ือให/ผู/บริหารท/องถ่ินเสนอต�อสภาท/องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให/ประชาชนในท/องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน/อยป(ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป(  ท้ังนี้ให/ปJดประกาศโดยเปJดเผยไม�น/อยกว�าสามสิบวัน 
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แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

- ๒ - 

 ๔. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   

 ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป0นต/นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
      (นายบุญทรง  ไกยะฝPาย) 
     นายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองบ�อ 
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แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

แผนการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัติ 
 
ครั้งท่ี 1   ตรวจติดตามประเมินผล ภายในวันท่ี 2 ของเดือนเมษายนของทุกป( 
  โดยตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม –31 มีนาคม 
 
ครั้งท่ี 2  ตรวจติดตามประเมินผล ภายในวันท่ี 1 ของเดือนตุลาคมของทุกป( 
  โดยตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ระหว�างวันท่ี 1 เมษายน –30 กันยายน 
 
 
 
 ลงชื่อ    ผู/เสนอ  ลงชื่อ    ผู/อนุมัติ 
       (นายวัชรากรณ      วังทะพันธ )        (นายเกลียว       จันทะเพชร) 
          เลขานุการ            ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาสามป� อบต.หนองบ�อ (2560 – 2562) 

 

 
แบบรายงานติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัติ 

    ���� งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)   � งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน) 

ที่ ยุทธศาสตร" 

จํานวนโครงการ จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนโครงการ
ที่แล5วเสร็จตาม
ระยะเวลาใน

แผน 

หมายเหตุ 
ตามแผน 

ดําเนินการ
แล5วเสร็จจริง 

ร5อยละ 
งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณ
ที่ดําเนินการ

จริง 
เบิกจ�าย ร5อยละ 

1 ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย           
2 ยุทธศาสตร การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว          
3 ยุทธศาสตร การพัฒนาการเกษตร          
4 ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต          
5 ยุทศาสตร การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การ

บริหารจัดการภาครัฐ 
         

6 ยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองน�าอยู�          
 ปVญหาและอุปสรรค 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ผู/รายงาน          ผู/ตรวจสอบ 
  (    )          (    ) 
 ตําแหน�ง..................................................................      ตําแหน�ง....................................................................
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