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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตําบลตําบลอูบมุง
พ.ศ. 2558 - 2562

ส่ วนที่ 1 บทนํา

เทศบาลเป็ นหน่วยบริ หารราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บทบาท อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็ นอิสระพอสมควร ความสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ให้ความสําคัญการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดกรอบความเป็ นอิสระในการกําหนดนโยบายที่จะดําเนินในการบริ หารด้าน
ต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภาระกิจในการให้บริ การสาธารณะที่จาํ เป็ น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดําเนินการบริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดําเนินการบริ หารจึงเป็ นกลไกที่สาํ คัญ ที่ทาํ ให้การบริ หารเป็ นรู ปแบบและมีทิศทาง
การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลย์และมีประสิ ทธิภาพจะส่งผลให้เทศบาลสามารถดําเนินการบริ หารเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและทําให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแผนที่ช้ ีกรอบทิศทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งได้กาํ หนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กาํ หนดแนวคิดยึด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” พร้อมให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งด้านตัวคน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่ม่งุ เน้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถจัดการบริ การสาธารณะต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน ซึ่งรัฐบาลคอยให้คาํ แนะนําและ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กล่าวได้วา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสําคัญในการปฏิบตั ิงานเพื่อคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม จะเห็นได้วา่ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริ หาร การบริ หารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอาํ นาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ถือว่ามีบทบาทอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่ใช่
เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการจัดให้บริ การสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยงั ขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็ นองค์กรที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หาร และการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด จากการดําเนินการพัฒนาของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น การวางแผนพัฒนาต่าง ๆ ถือว่าเป็ นกลไกที่สาํ คัญประการหนึ่งที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นได้โดยการใช้ยทุ ธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยเฉพาะการวางแผนการปฏิบตั ิงาน การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นค่อนข้างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล โดยการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ที่มีการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใส และส่งเสริ มให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วม
ทํา ร่ วมรับประโยชน์ และร่ วมรับผิดชอบ และการวางแผนการพัฒนาต้องควบคู่กบั การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ด้วย

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็ นแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาํ หนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

-2ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน

แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.2 วัตถุประสงค์

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลอูบมุง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ
2.เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
3.เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตําบลอูบมุงเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และขยายบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริ การสาธารณะ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1. การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ได้จดั ประชุมประชาคมท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด แนวทางการพัฒนา รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บา้ น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปั ญหาความต้องการของ
คนในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดยุทศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งจะสามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด ซึ่งเทศบาลตําบลอูบมุงได้ดาํ เนินการในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557
3. การจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณานําข้อมูลจากปั ญหา/ความต้องการของชุมชน
นโยบายผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนชุมชน ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช 2 ค ผังเมืองหรื อผังตําบล เมืองน่าอยู่
วัฒนธรรมของท้องถิ่น มารวบรวมจัดทําเป็ นร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลอูบมุง
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบแล้ว เสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทัว่ กันภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศใช้และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน

1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริ หารทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ลดความไม่แน่นอน และลดปัญหาความยุง่ ยากซับซ้อน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ทําให้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายวางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. แนวทางพัฒนาเป็ นการประสานความร่ วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
6. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลอูบมุง เป็ นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562 ) ภายใต้การมีส่วน
ร่ วมของประชาคม เพื่อเป็ นทิศทางในการพัฒนา ที่ทาํ ให้การดํารงชีวติ ของประชาชนมีความสุ ขมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน แต่ส่ิ งเหล่านี้จะบรรลุตาม
เป้าหมายได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจจากทุก ๆ ฝ่ าย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิอย่างมีระบบ
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ส่ วนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลตําบลอูบมุง
ประวัตคิ วามเป็ นมา
เดิมทีเดียวอําเภอหนองวัวซอขึ้นกับอําเภอเมือง เดิมมี 2 ตําบล คือตําบลหมากหญ้าและตําบลอูบมุง ตําบลอูบมุงนั้นมีตน
กลุ่มหนึ่งประมาณ 10-15 ครอบครัว ได้อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เพราะความยากจน และแห้งแล้งและเห็นเขตนี้อดุ มสมบูรณ์
จึงบอกกล่าวพักพวกมาอยูด่ ว้ ยจนสามารถตั้งตําบลอูบมุงได้ โดยกํานันคนแรกคือ นายประสาท สุขประเสริ ฐ ต่อมาได้แยกตําบลเป็ น
ตําบลกุดหมากไฟ มีนายเสาร์ มิตรอุดม เป็ นกํานัน และนายประสาท สุขประเสริ ฐ ตาย ก็ได้เป็ นกํานันต่อมาคนปั จจุบนั คือ นาย
สุนทร ถวิลไพร
เทศบาลตําบลอูบมุง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริ หารส่วนตําบลอูบมุงเป็ นเทศบาลตําบลอูบมุง เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2551 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของอําเภอหนองวัวซอ อยูห่ ่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ
45 กิโลเมตร
2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับทีต่ ้งั อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์ สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
1.ชื่ อหน่ วยงาน
เทศบาลตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. ทีต่ ้งั
ตั้งอยูบ่ า้ นอูบมุง หมู่ที่ 1 ถนนอุดรฯ-กุดหมากไฟ ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย ์ 41220 โทรศัพท์/โทรสาร 042-286945 เป็ นเทศบาล ขนาดเล็ก
3. อาณาเขต
ทิศเหนือ
จด
ตําบลโนนหวาย อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
จด
ตําบลปางกู่ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ทิศตะวันออก
จด
ตําบลกุดหมากไป อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก
จด
ตําบลนามะเฟื อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
4. เนื้อที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสูงภูเขา และเป็ นที่ราบลุ่มบางส่วน เนื้อที่ท้ งั หมด ประมาณ 107.175 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 66,984.375 ไร่
5. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาล้อมรอบติดกับเขาภูพาน ภูหนั ภูกมุ้ ข้าว ภูวดั และภูหมากหญ้า ซึ่ง
เป็ นแหล่งต้นนํ้าห้วยหลวง เป็ นพื้นที่ราบบางส่วน ลํานํ้าห้วยหลวงไหลผ่าน พื้นที่ทาํ การเกษตรประมาณ 27,083 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 16,900 ไร่ ป่ าชุมชนประมาณ 1,545 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ซึ่งยังมีตน้ ไม้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เป็ นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บา้ นที่อนุรักษ์ไว้ เช่น ป่ าช้า ที่สาธารณะของหมู่บา้ น วัด ประมาณ 1,696 ไร่ พื้นที่
อยูอ่ าศัยประมาณ 3,349 ไร่ และมีพ้ืนนํ้า คลอง บึง อีกประมาณ 1,737 ไร่
6. การปกครอง
รายชื่อผูน้ าํ หมู่บา้ นในเขตตําบลอูบมุง แยกตามหมู่บา้ นดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านอูบมุง
นายบุญหลาย มะรี
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม นายสมพร สมนาม
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม
นายทองเสี่ ยน พละชัย ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่
นายสุนทร ถวิลไพร
ตําแหน่ง กํานัน
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชัยศรี นายทวี บุญลุ่ม
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง
นายสุพจน์ เย็นวัฒนา
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวเงิน นายน้อย คํายอง
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคํา
นายเกษม นามหาจักร ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 9 บ้านอูบมุงเหนือ นายโสรยา โพธิ์สตั ย์
ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น

-4หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไร่ บูรพา นายสุวรรณ จิตชาตรี

ตําแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น

7. ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลอูบมุง ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2557) 1,708 ครัวเรื อน มีจาํ นวนทั้งสิ้น
8,508 คน แยกเป็ น ชาย 4,254 คน หญิง 4,254 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 78 คน/ตารางกิโลเมตร แยกตามหมู่บา้ นดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านอูบมุง
194 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 395 คน หญิง 398 คน รวมจํานวน 784 คน
หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม 114 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 249 คน หญิง 285 คน รวมจํานวน 534 คน
หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม
89 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 190 คน หญิง 185 คน รวมจํานวน 375 คน
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่
188 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 351 คน หญิง 400 คน รวมจํานวน 751 คน
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชัยศรี 154 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 344 คน หญิง 343 คน รวมจํานวน 687 คน
หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง
114 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 251 คน หญิง 249 คน รวมจํานวน 500 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวเงิน 207 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 413 คน หญิง 432 คน รวมจํานวน 845 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคํา
214 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 381 คน หญิง 411 คน รวมจํานวน 792 คน
หมู่ที่ 9 บ้านอูบมุงเหนือ 280 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 558 คน หญิง 591 คน รวมจํานวน 1,149 คน
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไร่ บูรพา 154 ครัวเรื อน มีประชากร ชาย 332 คน หญิง 354 คน รวมจํานวน 686 คน
8. ข้ อมูลด้ านอาชีพ รายได้ และการมีงานทํา
9.1) ประชากรในตําบลอูบมุงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก เนื่องจากสภาพที่ดินมีความเหมาะสมกับ
การทํานา ทําสวน ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรื อนที่สาํ คัญ คือ ทําผ้าไหม ทอสื่ อกก ตัดเย็บเสื้ อผ้า ประชากร
วัยแรงงานส่วนมากอพยพเข้าไปทํางานในเมืองหลวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
อาชีพทํานา
1,539 ครัวเรื อน
พื้นที่ 11,264 ไร่
อาชีพทําไร่ มนั สําปะหลัง
310 ครัวเรื อน
พื้นที่
4,429 ไร่
อาชีพทําไร่ ออ้ ย
60 ครัวเรื อน
พื้นที่
1,790 ไร่
อาชีพทําสวนมะม่วง
138 ครัวเรื อน
พื้นที่
334 ไร่
อาชีพทําสวนยางพารา
93 ครัวเรื อน
พื้นที่
564 ไร่
อาชีพเลี้ยงสัตว์
329 ครัวเรื อน
พื้นที่
445 ไร่
อาชีพรับราชการ
99 คน
อาชีพค้าขาย/บริ ษทั เอกชน
48 คน
นักเรี ยน/นักศึกษา
1,560 คน
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป
1,173 คน
อาชีพอื่น ๆ
902 คน
9.2) ประชากรในตําบลอูบมุงมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 63,734 บาท/คน/ปี จําแนกรายได้จากน้อยไปมาก ดังนี้ ( จากข้อมูลการ
จัดเก็บ จปฐ. ปี พ.ศ. 2557 )

1) หมูท่ ี่ 5 บ้านโนนชัยศรี
2) หมูท่ ี่ 9 บ้านอูบมุงเหนือ
3) หมูท่ ี่ 3 บ้านนาล้อม
4) หมูท่ ี่ 2 บ้านโคกผักหอม
5) หมูท่ ี่ 1 บ้านอูบมุง
6) หมูท่ ี่ 6 บ้านดงบัง
7) หมูท่ ี่ 10 บ้านห้วยไร่ บูรพา
8) หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองบัวเงิน
9) หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองคํา
10) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ

44,680
69,719
49,065
48,196
72,676
46,335
88,482
57,010
49,434
92,670

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9. หน่ วยธุรกิจในเขตตําบลอูบมุง
-โรงงาน/หน่วยประกอบธุรกิจขนาดย่อม
จํานวน 4 แห่ง
-ร้านค้า/ธุรกิจ
จํานวน 2 แห่ง
-ร้านค้าขายของชําในหมู่บา้ น
จํานวน 34 แห่ง
-ร้านประกอบการอาหาร
จํานวน 15 แห่ง
-ปั๊ มนํ้ามัน
จํานวน 6 แห่ง (ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ปั้ มหลอด 4 แห่ง)
-ตูน้ ้ าํ มันหยอดเหรี ยญ
จํานวน 8 แห่ง
-โรงสี ขา้ ว
จํานวน 12 แห่ง
-ร้านซ่อมรถจักรยายนต์
จํานวน
9 แห่ง
-ฟาร์มหมู
จํานวน
7 แห่ง (ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขนาดเล็ก 3 แห่ง)
-ฟาร์มไก่
จํานวน
2 แห่ง
-ธนาคารข้าว/ยุง้ ฉาง
จํานวน
7 แห่ง
-ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ
จํานวน 36 กลุ่ม
-แหล่งทุนในตําบลอูบมุง ได้แก่ กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง(กทบ.) 10 กองทุน / กองทุนแก้ไขปั ญหาความยากจน
(กข.คจ.) 10 กองทุน / กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บา้ น(SML) 10 กองทุน / กองทุน อ.พ.ป. 5 กองทุน / กองทุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจําหมูบ่ า้ น 4 กองทุน / กองทุนพัฒนาสตรี 5 กองทุน / กองทุนสัจจะเงินออม 4 กองทุน
10. สภาพทางสังคม
10.1 ด้านการศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่
1 โรงเรี ยนบ้านอูบมุง(ร.ร.ขยายโอกาส)
2 โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่
3 โรงเรี ยนบ้านโคกผักหอม(ร.ร.ขยาย.โอกาส) 4 โรงเรี ยนบ้านโนนชัยศรี
5 โรงเรี ยนบ้านหนองบัวเงิน
6 โรงเรี ยนบ้านดงบัง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้แก่
1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ธมั มาคม
2 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง
3 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดหนองบัวเลิง
4 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดอูบมุงเหนือ
5 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดงบัง
6 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
10.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สํานักสงฆ์ ในเขตเทศบาล จํานวน 18 แห่ง
ตั้งอยู่
ลําดับที่
ชื่อวัด
เจ้าอาวาส
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัดรัตนมงคล
วัดทุ่งสว่าง
วัดบ้านนาล้อม
วัดป่ าภูผาเซิม (คําบ๊งมัง่ )
วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยไร่
วัดโพธิ์ศรี ธมั มาคม
วัดป่ าสว่างเชิงเขา (ซําผักหนาม)
วัดดงบังพัฒนา
วัดป่ าบ้านดงบัง
วัดหนองบัวเลิง

1
2
3
3
4
5
5
6
6
7

พระอาจารย์สุดใจปิ ยสี โร
พระครู สุทธิธรรมทัต
หลวงพ่อสง่า (รักษาการเจ้าอาวาส)
พระอาจารย์บุญรักษ์จนั ทโก
พระครู สุวรรณธมฺ วฒ
ุ ิ ธรรมวโร
พระอ๊อดศิริธโร (รักษาการเจ้าอาวาส)
หลวงพ่อสมานขันติสาโร (รักษาการเจ้าอาวาส)
พระอาจารย์พิชิตปภัสโร
พระอาจารย์วฑ
ิ ูรย์ขนั ติวโร(รักษาการเจ้าอาวาส)
พระครู นิวฐิ สังฆการ กิจฺจธมฺ โม

11
12
13
14
15
16
17
18

-67
7
7
8
8
8
9
10

วัดเขาช่องชาด
พระครู บรรพตจริ ยคุณ
วัดป่ าศรี คาํ เม็ก
พระจันติอินฺทวํโส
สํานักสงฆ์คาํ ปลาหลาย
พระไพเราะวิสุทฺธิสีโล
วัดดอยบันไดสวรรค์
พระอธิการคํารู ณตปสี โล
วัดป่ าหนองคํา (ห้วยขมิน้ )
พระอาจารย์เจษฎาจารุ โภ
สํานักสงฆ์ลานประดู่
วัดอูบมุงเหนือ
พระครู ประโชติสุตคุณ
วัดเทพภูดิน
พระอธิการเสงี่ยม จํนทธมฺ โม
10.3 ด้านสาธารณสุข
10.3.1)โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพบ้านอูบมุง
2. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพบ้านโคกผักหอม
10.3.2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
เทศบาลมีสมาชิ กอาสาสมัครประจําหมู่บา้ น (อสม.) จํานวน 157 คน ในการดูแลสุ ขภาพอนามัยของประชาชน เป็ น
สื่ อกลางในการแจ้งข่าวสารการแพร่ ระบาดของโรค และวิธีการป้ องกันโรค ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
10.3.3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมแบบบ้านต่อบ้าน โดยมีการชี้ แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึ ง
วิธีการ และเวลาที่ให้บริ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อให้ประชาชนนําขยะมูลฝอยมาทิ้งให้ตรงกับเวลาจัดเก็บของเทศบาล
-รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน
- ปริ มาณขยะ 5 ตัน/วัน
-ขยะที่เก็บขนได้ จํานวน 5 ตัน/วัน
-กําจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ (ขออนุเคราะห์บ่อกําจัดขยะจาก อปท.ข้างเคียง)
10.4 การบริ การพื้นฐาน
10.4.1)การคมนาคม การติดต่อสื่ อสาร
-การคมนาคม ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวกและระหว่างหมูบ่ า้ นมีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บา้ น
1. ถนนสายหลัก ถนนอุดรฯ-กุดหมากไฟ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4022 ระยะทางประมาณ 3.00 กม. ผ่านหมู่ที่ 1 , 9, 4 ,10
2. ถนนสายรอง ถนนอูบมุง-หนองบัวเงิน ทางหลวงชนบทหมายเลข 4019 ระยะทางประมาณ 6.00 กม. ผ่านหมูท่ ี่ 1 , 3 , 2 , 7
3. ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 ระยะทางประมาณ 5.00 กม. หมู่ที่ 8 , วัดเขาช่องชาด
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอูบมุง มีดงั นี้
1)ถนนลาดยาง
ระยะทางรวม
10.00 กิโลเมตร
2)ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ระยะทางรวม
12.00 กิโลเมตร
3)ถนนหิ นคลุก
ระยะทางรวม
15.00 กิโลเมตร
4)ถนนดิน,ถนนลูกรัง ฯ ระยะทางรวม
20.00 กิโลเมตร
-การติดต่อสื่ อสาร ทุกหมู่บา้ นมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ประจําหมูบ่ า้ น จํานวนโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้รวมทั้งหมด
จํานวน 8 ตู ้
10.4.2)การไฟฟ้า ประชาชนในตําบลอูบมุง มีไฟฟ้าใช้ 10 หมูบ่ า้ น จํานวนครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้า 1,693 ครัวเรื อน
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในชุมชนมี จํานวน 158 จุด
10.4.3)ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล 1 แห่ง ได้แก่
-ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลอูบมุง
10.4.4)ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
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-รถบรรทุกนํ้า
จํานวน 1 คัน
-รถยนต์ตรวจการ
จํานน 1 คัน
-รถกูช้ ีพ
จํานวน 1 คัน
-รถบริ การประชาชน
จํานวน 2 คัน
-ถังดับเพลิงใช้การได้
จํานวน 25 ถัง
-กูช้ ีพกูภ้ ยั
จํานวน 20 คน
-อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน จํานวน 137 คน
-อาสาสมัครตํารวจชุมชน
จํานวน 57 คน
-รถกระเช้า
จํานวน 1 คัน
10.4.5)หอกระจายข่าวประจําหมูบ่ า้ น 11 แห่ง
10.4.5)เสี ยงตามสาย
14
แห่ง
10.4.6)ศูนย์บริ การอินเตอร์เน็ต (ICT) จํานวน 1 แห่ง
10.4.7)สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่ พระใหญ่เขาช่องชาด นํ้าตกตาดข่า ถํ้าเจีย วัดดอยนํ้าจั้น
วัดดอยบันไดสวรรค์ อ่างเก็บนํ้าห้วยพานโพ
10.4.8)สนามกีฬา/ลานกีฬา จํานวน
9 แห่ง
10.4.9)สวนสาธารณะ
จํานวน
1 แห่ง
10.4.10)สนามเด็กเล่น
จํานวน
6 แห่ง
10.4.11)แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํ คัญ
-ลํานํ้า,ลําห้วย จํานวน 13 แห่ง ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลําห้วยขมิ้น ลําห้วยพานโพ ลําห้วยกุดไผ่ ลํา
ห้วยคําขี้ลิง ลําห้วยลึก ลําห้วยสะแบง ลําห้วยข่า ลําห้วยไร่ ลําห้วยกระแต ลําห้วยสัก ลําห้วยผักขา
ลําห้วยโสกจิก
-บึง,หนอง,และอื่นๆ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ หนองวังบอน ซําผักหนาม ซําตีนเป็ ด หนองอีเตี้ย หนองคํา
หนองคําขี้ลิง หนองบ้านโคกผักหอม
10.4.12)แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น
-อ่างเก็บ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าห้วยขมิ้น อ่างเก็บนํ้าห้วยพานโพ
-ฝายกั้นนํ้า 8 แห่ง คลองส่งนํ้า 6 แห่ง สระนํ้า 11 แห่ง บ่อนํ้าตื้น 69 บ่อ บ่อโยก 16 บ่อ
ประปาหมู่บา้ น 13 แห่ง บ่อบาดาล 406 บ่อ ถังเก็บนํ้าฝน - แห่ง
10.4.13)ลูกเสื อชาวบ้าน
จํานวน 6 รุ่ น 345 คน
2.2 ศักยภาพของเทศบาลตําบลอูบมุง
คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลอูบมุง
นายเจน
คุณโชติ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลอูบมุง
นายไพรสูน คํายอง
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลอูบมุง
นางสายทอง เพียจันทร์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลอูบมุง
นายผดุงศักดิ์ หันจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลอูบมุง
นายพรพนา แก้วศรี คราม
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
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สภาเทศบาลตําบลอูบมุง
นายสม ศักดิ์
โพธิ สตั ย์
ประธานสภาเทศบาลตําบลอูบมุง
นายชํานาญ
ไชยคิรินทร์
รองประธานสภาเทศบาลตําบลอูบมุง
นายสราวุฒิ
ทรงอาจ
เลขานุการเทศบาลตําบลอูบมุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2
1. นายลอย
แก้วกุล
1. นางจริ ยา
นามหาจักร
2. นางชีวรัตน์ อุปนันท์
2. นายประวิมย์ ภูมิราดี
3. นายเดช
มูลจันทร์ที
3. นายพยุง
ดรที
4. นายสงกา
มงสุเพ็ง
4. นายสนัน่
ขานดา
5. นายธนพงษ์ ภูตาเพิด
5. นางทองตัน รถหานาม
6. นายสมศักดิ์
โพธิสตั ย์
6. นายชํานาญ ไชยคิรินทร์
พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง
นายสราวุฒิ
ทรงอาจ
ปลัดเทศบาล ( ระดับ 7 )
นายอร่ าม
ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล ( ระดับ 6 )
สํานักปลัดเทศบาล
นายคชรัตน์
สนิมคํ้า
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ( ระดับ 6 )
นางสาวสนม อิ่มใจ
บุคลากร (ระดับ 6ว )
พ.จ.อ. วิชยั
นาสมโภชน์
เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ 5 )
จ.อ.ธีระพล เจริ ญภักดิ์
เจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ระดับ 4 )
เจ้าพนักทะเบียนและบัตร (ระดับ 2 -4/5) –ว่างนางดรุ ณี
ตะไก่แก้ว
พนักงานจ้างตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพิสมัย สังข์ทองคํา
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
นายศักดิ์สิทธิ ศิลาเดช
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายนิยม พรมบุตร
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายสุพรรณ สุขสาเกษ
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายนิธิกานต์ บํารุ งรัตน์
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กองการศึกษา
หัวหน้ากองการศึกษา ระดับ 6
-ว่างนายสุเทพ
เนื่องชมพู
นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ว
สันทนาการ ระดับ 6 ว
-ว่างนางกฤตกนธ์ธร พลสามารถ
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดหนองบัวเลิง
นางเกศแก้ว
นันทะพล
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
นางอริ สา ศิริข่วง
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดอูบมุงเหนือ
นางฉวีวรรณ กริ ชคม
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ธมั มาคม
นางฉวีวรรณ เฉลิมวงศ์
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง
นางจิตอนงค์ นันทะพล
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดงบัง
นางจําเรื อน เทียมกัน
ครู ดูแลเด็ก (ระดับครู ผชู ้ ่วย)
นางอภิญญา ศิลาเดช
ครู ดูแลเด็ก (ระดับครู ผชู ้ ่วย)
นางสาวสุพตั รา ศรี ทองมน
ครู ดูแลเด็ก (ระดับครู ผชู ้ ่วย)
นางแหวนเพชร สัมโย
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
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พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
พนักงานจ้างทัว่ ไปตําแหน่ง คนงานทัว่ ไป

นางสาคร กงกาเลียน
นางมณี
ขันธ์เดช
นางบัวจันทร์ หารัญดา
นางพร ดวงมาลา
นางอารยา สุวะพงษ์
นางนํ้าอ้อย ผิวเหลือง
นางสาววรรณภา บุตรสี นอ้ ย
น.ส.นัฐณิ ชา นิลวัน
นายประวิทย์ พูลเพิ่ม
กองคลัง
นายกิตติศกั ดิ์ กิจขยัน
ผูอ้ าํ นวยยการกองคลัง ( ระดับ 7 )
นางสาวชนินทร์ญา อินเทพา
นักวิชาการเงินและบัญชี ( ระดับ 5 )
นางสาวกฤตพร บุตรโท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( ระดับ 4 )
น.ส.นัฐฎ์เขมิกา ปริ นท์ชาพันธุกร นักวิชาการพัสดุ ( ระดับ 4 )
นางสุพาณี
ฤาคําหาร
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางพรรณทิภา นิลสูงเนิน
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ
นางเครื อวัลย์ เหลี่ยมจตุรัส
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
นางจิระนันท์ สอนศิริ
พนักงานจ้างทัว่ ไปตําแหน่ง คนงานทัว่ ไป (กองคลัง)
ผช.เจาหนาที่จัดเก็บ
-วางผช.เจาหนาที่การเงิน
-วางกองช่ าง
นายปรี ชา
ขันทอง
หัวหน้ากองช่าง ( ระดับ 7 )
วิศวกร ( ระดับ 3-5/6 )
-ว่างนายช่างโยธา (ระดับ 2/4-5)
-ว่างนายช่างโยธา (ระดับ 2/4-5)
-ว่างนายสมบัติ
ทองโพธิ์
ลูกจ้างประจําตําแหน่งผูช้ ่วยช่างทัว่ ไป
นายประกร ดวงฤดี
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
นายรัชพล มาตรผล
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปฏิวตั ิ จันทจร
พนักงานจ้างภารกิจตําแหน่ง ผูช้ ่วยช่างโยธา
กองวิชาการและแผนงาน
น.ส.พรเพ็ญ สามเณร
หัวกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 6
ส.อ.โสภัณ วาโย
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4
นิติกร (ระดับ 5/3/5-6)
-ว่างน.ส.วริ นทร มาตรผล
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
กองสวัสดิการและสังคม
นายอภิสิทธิ์ แสนชมพู
หัวหน้ากองสวัสดิการและสังคม 6
นายปรารพ แสงกุดเรื อ
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ระดับ 2/4-5) –ว่างนายพีระพงศ์ สัมโย
คนงานทัว่ ไป
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กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
น.ส.นภสร เมืองแพน
หัวกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ระดับ 6
นักวิชาการสุขาภิบาล (ระดับ 3/5-6) -ว่างเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ระดับ 2/4-5) –ว่าง
คนงานทั่วไป
-ว่างระดับการศึกษาของบุคลากร
-ปริ ญญาเอก
จํานวน
- คน
-ปริ ญญาโท
จํานวน
4 คน
-ปริ ญญาตรี
จํานวน 22 คน
-อนุปริ ญญาตรี /ปวส. จํานวน 20 คน
-มัธยมปลาย/ปวช. จํานวน
1 คน
-ประถมศึกษา/มัธยมต้น จํานวน 6 คน
สถานะการคลังของเทศบาลตําบลอูบมุง (รับจริง – จ่ ายจริง)
1) งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ( ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 )
-รายรับจริ งประจําปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 49,817,987,86 บาท แยกเป็ น
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
633,309.65.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
33,878,033.44 บาท
รายได้ที่เทศบาลจัดหาเอง(กิจการพาณิ ชย์)
บาท
รายได้จากทรัพย์สิน
442,401.77 บาท
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล
14,864,243.00 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
11,356,116.20 บาท
- รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 27,998,326.52 บาท

: ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ าจ้ าง และประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ( ตามมาตรา 35 ) ของเทศบาลตําบลอูบมุง คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.34 %

2) งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 ( ณ วันทิ่ 30 กันยายน 2556 )
-รายรับประจําปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 70,895,465.48 บาท แยกเป็ น
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
933,636.05
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
39,868,266.20
รายได้ที่เทศบาลจัดหาเอง(กิจการพาณิ ชย์)
495,519.33
รายได้จากทรัพย์สิน
593,927.45
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล
16,866,946.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
12,137,170.00
- รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 59,103,233.36 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

: ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ าจ้ าง และประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ( ตามมาตรา 35 ) ของเทศบาลตําบลอูบมุง คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.09 %

3) งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 ( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 )
-รายรับประจําปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 70,643,507.98 บาท แยกเป็ น
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
450,564.10
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
41,303,703.08
รายได้ที่เทศบาลจัดหาเอง(กิจการพาณิ ชย์)
670,059 .00
รายได้จากทรัพย์สิน
268,158.80
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล
15,776,463.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
12,174,560.00
- รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 39,868266.22 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

: ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ าจ้ าง และประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ( ตามมาตรา 35 ) ของเทศบาลตําบลอูบมุง คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.17 %
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2.3 สรุ ปผลการพัฒนาท้ องถิ่นในระยะทีผ่ ่ านมา

ในการพัฒนาที่ผา่ นมา เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลัก โดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า แต่เกิดปั ญหาว่าคุณภาพ
ชีวติ และสังคมยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความยากจนได้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติก็ลดน้อยลง การพัฒนาไม่
สามารถบรรลุผลตามที่ตอ้ งการ เพราะยังพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน ในขณะเดียวกัน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใช้มาก
ปริ มาณทรัพยากรธรรมชาติก็ลดน้อยลง และนําไปสู่ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เช่น ที่ดินทํากิน และทรัพยากรนํ้า ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ และความเสื่ อมโทรมทางสภาพแวดล้อม อีกด้านคือ ปั ญหาคุณภาพการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่
จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ ทําให้ขีดความสามารถใน
การทํางาน หรื อการปฏิบตั ิงานไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากขาดทักษะความรู ้ความสามารถ ทําให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรไม่สามารถ
แข่งขันกับตลาดภายนอกได้ โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็ นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจากผลกระทบดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดปั ญหาคุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะปั ญหาความยากจน และความเลื่อมลํ้าทางสังคม การ
กระจายรายได้ไม่ทวั่ ถึงครอบคลุม ปั ญหาคนว่างงานก็เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมก็เป็ นปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อปั ญหาหลายอย่างส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่น
มากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัว และทบทวนแนวทางการพัฒนาใหม่ โดยการพัฒนาจะต้องให้ครอบคลุมในทุกด้านทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริ หาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยงั
ต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และให้หน่วยงานต่าง ๆ ระดมสรรพกําลัง ร่ วมมือ
กันทุกฝ่ าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่ วมกัน โดยการ ”ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับประโยชน์ และร่ วมรับผิดชอบ” โดยยึดหลักการ
พึ่งตนเอง ซึ่งจะทําให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอยูด่ ี มีสุข และเป็ นการพัฒนาท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน ตลอดไป
สรุปผลการพัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาลตําบลอูบมุงในระยะเวลาทีผ่ ่านมา
การดําเนินงานด้ านการท่ องเทีย่ ว
- ดําเนินงานตามแนวทางหมูบ่ า้ นท่องเที่ยว OTOP (บูรณาการระหว่างด้านชุมชนด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านประเพณี วฒั นธรรม)
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ และจัดทําป้ ายบอกทาง ป้ ายประชาสัมพันธ์
- ก่อสร้างศูนย์บริ การประชาชน บริ การข้อมูลท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านเอกสาร และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
- ให้กลุ่มอาชีพยืมเงินหมุนเวียน
- สนับสนุนเงินกลุ่มอาชีพ
- จัดฝึ กอบรมส่งเสริ มอาชีพ
- ก่อสร้างถนนขนส่งผลิตทางการเกษตร
การดําเนินงานด้ านสังคม
- จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
- ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาภายในตําบล
- ช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณะภัย
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน
- จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์
- ดําเนินการให้ความสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็กแรกเกิด ผูเ้ สี ยชีวติ ที่ดอ้ ยโอกาส ผูด้ อ้ ยโอกาส
- สนับสนุน อปพร.เพื่อกิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
การดําเนินงานด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
- ดําเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุ ง บํารุ งรักษา ซ่อมแซม ถนนภายในหมูบ่ า้ น และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นให้
สัญจรสะดวก
- ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายหลัก
- บํารุ งรักษา ซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมูบ่ า้ น
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- ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
- ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุ ง ขยายเขต ระบบประปาหมู่บา้ น
การดําเนินงานด้ านแหล่ งนํา้
- ดําเนินการขุดลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติ ก่อสร้างฝายกั้นนํ้า
การดําเนินงานด้ านสาธารณสุข
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพให้ราษฎรได้รับทราบ
- ร่ วมกับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ดําเนินการป้ องกันโรคไข้เลือดออก โดยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินงาน และจัดฝึ กอบรบ
- ร่ วมกับปศุสตั ว์ ดําเนินการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า โดยจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินงาน และจัดฝึ กอบรบ
- อุดหนุนวัสดุอปุ กรณ์เพื่องานสาธารณสุข
- ออกเทศบัญญัติเรื่ องควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
- ดําเนินงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
การดําเนินงานด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรี ยนในพื้นที่
- จัดซื้ออาหารเสริ ม (นม) ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
- สนับสนุนอาหารกลางวันให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
- จัดงานประเพณี วฒั นธรรม เช่น งานวันสงกรานต์ งานวันเด็ก งานประเพณี ลอยกระทง
ประเพณี บุญบั้งไฟ
- จัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
-ส่ งเสรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
- จัดโครงการค่ายเยาวชน
-จัดตั้งสภาเยาวชนประจําตําบล
การดําเนินงานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ
- ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ าํ เพื่อขยายพันธุ์และเป็ นแหล่งอาหาร
- ก่อสร้างสวนสาธารณะประจําตําบล
การดําเนินงานด้ านการเมืองการบริหาร
- พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานเทศบาล ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยเข้ารับการ ฝึ กอบรมตามโครงการและ
หลักสูตรของส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ คุณธรรมและจริ ยธรรม
- ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างอย่างต่อเนื่อง
- จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ปฏิบตั ิงาน และปรับปรุ งกระบวนงานลดขั้นตอนในการบริ การประชาชน
- ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน จัดประชุมประชาคม หมูบ่ า้ น/ตําบล

ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น

3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่น
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรั ฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ
นโยบายรัฐบาล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐบาลมุ่งที่จะกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถจัดการบริ การสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการบริ การขั้นพื้นฐานอย่าง
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ของคนในท้องถิ่นได้มากที่สุด แนวนโยบายของรัฐบาลที่กาํ หนดไว้ เกี่ยวกับท้องถิ่นที่สาํ คัญ ได้แก่ รัฐต้องกระจายอํานาจให้
ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอด
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทว่ั ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้นาํ แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนา และการบริ หารประเทศชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวติ และการ
ปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ เน้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมทุก
ระดับมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา โดยกําหนดให้แต่ละองค์กรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร เพื่อการ
ประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศไทย
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู ้ รู ้เท่าทันโลก
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน อยูภ่ ายใต้ระบบบริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ ึงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
พันธกิจ
1)พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู ้อย่างเท่าทัน
2)เสริ มสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม
3)ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
4)พัฒนาระบบบริ หารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ประกอบด้ วย
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้
- การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กัน
-การเสริ มสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
- การเสริ มสร้างคนไทยให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
2) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐาน
ทีม่ ั่นคงของประเทศ
- การบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
- การสร้างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชน
-การเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยูร่ ่ วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสันติ
และเกื้อกูล
3) ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน
-การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู ้และ
ความเป็ นไทย
- การสร้างภูมิคุม้ กันของระบบเศรษฐกิจ
-การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็ นธรรม
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สิ่งแวดล้ อม
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
- การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
-การเสริ มสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีการ
ดําเนินชีวติ ในสังคมไทย
- เสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการประเทศ
-สร้างภาคราชการที่มีประสิ ทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริ การแทนการกํากับควบคุม และ
ทํางานร่ วมกับหุน้ ส่วนการพัฒนา
- กระจายอํานาจการบริ หารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
- ส่งเสริ มภาคธุรกิจ เอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริ ต และมีธรรมาภิบาล
- การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา
-การรักษาและเสริ มสร้างความมัน่ คงเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เป้ าหมายที่เน้นหนักที่สุด คือ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว การรักษาสภาพแวดล้อม
การเกษตร การฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ การค้าการลงทุน OTOP และการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน การใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยมาตรการผังเมือง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดิน โดยจัดแบ่งออกเป็ นที่อยูอ่ าศัย ที่สาํ หรับการประกอบอาชีพ และพื้นที่อนุรักษ์ และได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
“ เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การบริ การ เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมรดกโลก ”
“Great Place to Live Center of Trade & Service Agro – Industry and Word Heritage Tourism”
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้ วย
1. ยุทธศาสตร์ ด้านเกษตร มี 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.1 ส่งเสริ มการผลิตและแปรรู ปสิ นค้าตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสิ นค้าเกษตร
1.2 สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
1.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพทางการเกษตรทั้งในระบบเกษตรอินทรี ยแ์ ละระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
1.4 ส่งเสริ มระบบชลประทานและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
1.5 ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่วสิ าหกิจชุมชนและสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
1.6 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิต
2. ยุทธศาสตร์ ด้านฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ มี 9 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
2.1 เพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่ าสงวนแห่งชาติ
2.2 การป้ องกันรักษาป่ าเชิงรุ ก
2.3 ฟื้ นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม
2.4 ฟื้ นฟูและป้ องกันการชะล้าง พังทลายของดิน ตามแนวพระราชดําริ
2.5 พัฒนาเครื อข่ายเกษตรกรอาสาสมัคร
2.6 ส่งเสริ มการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ทนการใช้ปุ๋ยเคมี
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2.7 การบริ หารจัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบ
2.8 สร้างจิตสํานึกในการใช้น้ าํ อย่างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ
2.9 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่ วมของชุมชนและทุกภาคส่วน
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการค้ า การลงทุน มี 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
3.1 พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยในการประกอบธุรกิจและการค้าส่ง – ปลีก
3.2 ยกระดับคุณภาพสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.3 พัฒนาระบบข้อมูลความรู ้เพื่อช่วยการประกอบธุรกิจการค้าการลงทุน
3.4 พัฒนาความร่ วมมือทางการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน
3.6 เพิ่มประสิ ทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ ด้าน OTOP มี 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
4.1 เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
4.2 ส่งเสริ มด้านการตลาด
4.3 ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์สินค้า
4.4 ส่งเสริ มความเข้มแข็งของกลุม่ ผูป้ ระกอบการและเครื อข่าย
4.5 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาและการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า
4.6 สนับสนุนการใช้วตั ถุดิบในพื้นที่และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการท่ องเทีย่ ว มี 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
5.1 ดําเนินมาตรการเชิงรุ กในการศึกษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่
5.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริ การทั้งบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
5.3 สร้างเครื อข่ายในการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
5.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนภาคธุรกิจที่มีศกั ยภาพ เพื่อสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริ การ
6. ยุทธศาสตร์ ด้านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีด่ ี มี 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
6.1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณธรรม จริ ยธรรม
6.2 เสริ มสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีคุณภาพ มาตรฐานเท่าเทียมกัน
6.3 ปรับปรุ งการบริ หารจัดการด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.4 ส่งเสริ มให้ครอบครัว องค์กรศาสนา โรงเรี ยน ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน์
“อุดรธานีเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นําหน้าการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว ”
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้ วย
1. ยุทธศาสตร์ ด้านเกษตร มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
1.1 ส่งเสริ มการผลิตและแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
1.2 ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้เกิดแนวทางในการนําไปสู่การดําเนินงานของ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์
ที่มีความเข้มแข็ง
1.3 ส่งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ย ์
1.4 ส่งเสริ มการใช้ความรู ้สมัยใหม่ควบคู่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิต
1.5 ส่งเสริ มสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
2. ยุทธศาสตร์ ด้านฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
2.1 เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่ าสงวนแห่งชาติ ป้ องกันไฟป่ า
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2.3 ฟื้ นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.4 ฟื้ นฟูและป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
2.5 เผยแพร่ ความรู ้ เทคโนโลยีในการฟื้ นฟูบาํ รุ งดิน รวมทั้งพัฒนาเครื อข่ายเกษตรกรอาสาสมัคร
2.6 ปลุกจิตสํานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่งเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.7 ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดทําฝายต้นนํ้า (CHECK DAM) เพื่อชะลอการไหลของนํ้าและดักตะกอนดินเสริ มความ
สมบูรณ์ของป่ า
2.8 การกําจัดขยะ และสิ่ งปฏิกลู
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการค้ า การลงทุน มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
3.1 ส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
3.2 ส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างตรา
สัญลักษณ์คุณภาพสิ นค้า
3.3 เพิม่ ประสิ ทธิภาพและมูลค่าของผลผลิตของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานความรู ้ดา้ นการพัฒนาบุคลากร
และการบริ หารจัดการ
4. ยุทธศาสตร์ ด้าน OTOP มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
4.1 เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการโครงการ
4.2 ส่งเสริ มด้านการตลาด
4.3 ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์สินค้า
4.4 ส่งเสริ มความเข้มแข็งของกลุม่ ผูป้ ระกอบการและเครื อข่าย โดยส่งเสริ มการต่อยอดภูมิปัญญา และความเป็ นไทยที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4.5 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ มการสร้างตราสัญลักษณ์ของสิ นค้าและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
4.6 สนับสนุนการใช้วตั ถุดิบในพื้นที่และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นกลุ่มผูป้ ระกอบการและเครื อข่ายใหม่ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการท่ องเทีย่ ว มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 พัฒนา ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริ มกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
5.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าการท่องเที่ยว และการบริ การด้านการท่องเที่ยว
5.3 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
5.4 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยวอีสานและปลุกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ ด้านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีด่ ี มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
6.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุ งระบบโครงสร้างพื้นฐาน
6.2 วางและจัดทําผังเมืองรวมเชื่อมโยงอย่างมีระบบ
6.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดทําแผนชุมชน
6.4 เสริ มสร้างความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สินให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.5 ส่งเสริ ม สนับสนุนการกีฬาและการเสริ มสร้างสุขภาพอนามัย
6.6 ส่งเสริ ม ฟื้ นฟู ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี พ้ืนบ้าน

- 17 6.7 เสริ มสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันทางสังคม ในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งปลุกจิตสํานึกให้มีความรักในสถาบันหลักสําคัญของชาติ และความเป็ นไทย
6.8 ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความเป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอําเภอหนองวัวซอ
ด้านแผนพัฒนาอําเภอ มุ่งพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ ในสามด้าน คือ สังคมมีคุณภาพ เกิดสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ และสร้างสังคมที่สมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคารพสิ ทธิมนุษยชน
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม และสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และธรรมมะ ราษฎรประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบอาชีพการเกษตรแบบครบวงจร มีการวางแผนการผลิต มีการประกันราคา การวางแผนการตลาด พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร ราษฎรมีรายได้แบบยัง่ ยืน พึงตนเองได้
วิสัยทัศน์ อําเภอ
“ เมืองเกษตรปลอดภัย ใฝ่ คุณธรรม นําพลังงานทางเลือก ”
จุดมุ่งหมาย
1. นโยบายของจังหวัดอุดรธานี เป็ นนโยบายที่ม่งุ คอยสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่ งด่วน และนโยบาย
สําคัญ คือ การประกาศสงครามกับความยากจน ยาเสพติดและการทุจริ ตคอรัปชัน่
2. นโยบายอําเภอหนองวัวซอ นอกจากเน้นนโยบายที่มุ่งคอยสนองนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลแล้วอําเภอหนองวัว
ซอยังได้เน้นให้มีการพัฒนาให้เป็ นเมืองน่าอยู่ ปลอดสารพิษ มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรมแปรรู ป
3. เป้ าหมายของอําเภอ อําเภอหนองวัวซอมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่สาํ คัญ ได้แก่ ปั ญหายากจน ปั ญหายาเสพติดและปั ญหาทุจริ ต
คอรัปชัน่ และพัฒนาให้เป็ นเมืองน่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีและเสริ มสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
2.การบริ หารการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. การส่งเสริ มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
5. การพัฒนาระบบบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6. การเสริ มสร้าง และรักษาความมัน่ คง
7. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ อยูด่ ี มีสุข “ ระดับอําเภอ
แนวทางการพัฒนาอําเภอหนองวัวซอ
แนวทางที่ 1
การพัฒนาคน และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสังคม แก้ปัญหายาเสพติด การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่าอยู่
แนวทางที่ 2
การพัฒนาอาชีพ รายได้ และการจ้างงาน ได้แก่ การส่งเสริ มอาชีพโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร
พอเพียง การเกษตรครบวงจร
แนวทางที่ 3
การฟื้ นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แนวทางที่ 4
การบริ หารการจัดการภาครัฐ ได้แก่ การบริ การประชาชน การสร้างทัศนคติและจิตสํานึกในการบริ การ
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1) แนวนโยบายด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
(1) พัฒนาปรับปรุ งเส้นทางคมนาคม ให้ประชาชนใช้คมนาคม ขนส่งผลผลิตเกษตรอย่างสะดวก สบาย ทั้งเส้นทางคมนาคม
ในหมูบ่ า้ นและระหว่างหมู่บา้ น รวมทั้งเส้นทางคมนาคมในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรและประชาชนสามารถใช้
เส้นทางในการขนส่งผลิตผลทางด้านเกษตร และเพื่อพัฒนาเป็ นเส้นทางสายหลักในอนาคต ต่อไป
(2) จัดโครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรื อนมีไฟฟ้าใช้และขยายเขตไฟฟ้าไปสู่พ้นื ที่การเกษตร ในอนาคต
(3) จัดให้ทุกครัวเรื อนมีน้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภค อย่างเพียงพอ ตลอดจนนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์
(4) จัดระบบการระบายนํ้าเพื่อเป็ นการป้ องกันปัญหาอุทกภัย และป้ องกันถนนถูกนํ้ากัดเซาะขาด
(5) จัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างทุกหมู่บา้ น เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
2) แนวนโยบายด้ านพัฒนาเศรษฐกิจ
(1) ส่งเสริ มให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริ ม ปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ใช้น้ าํ น้อยหลังจากเสร็ จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อนและขาย เป็ นรายได้เสริ มให้ครอบครัว
(2) จัดฝึ กอบรมชีพแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี แม่บา้ น และประชาชนทัว่ ไป ให้มีความรู ้ และเสริ มทักษะด้านการเกษตรแผน
ใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การพออยูพ่ อกิน”
(3) ส่งเสริ มการรวมกลุ่ม จัดโครงสร้างองค์กรชุมชนให้มีคณะกรรมการบริ หารกลุ่มอย่างชัดเจน จัดตั้งและฟื้ นฟูกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ และองค์กรชุมชนในหมู่บา้ น เช่น ชมรมผูส้ ูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มชาวนา กลุ่ม
เลี้ยงสัตว์ กลุ่มไม้ผลมะม่วงพัฒนา กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด ชมรมไก่พ้นื เมือง อุตสาหกรรมครัวเรื อน กลุ่มโรงสี ขา้ วชุมชน ส่งเสริ มให้
ดําเนินกิจกรรมกลุ่มในรู ปแบบสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว ให้สามารถดําเนินกิจกรรมไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) สร้างความเข้มแข็งชุมชน “สนับสนุนการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน” เพื่อเป็ นแหล่งประกอบการของชุมชนตําบลอูบมุง โดย
ส่งเสริ มให้โครงการโรงสี ขา้ วชุมชนตําบลอูบมุงสามารถดําเนินการบริ หารจัดการและผลิตข้าวสารได้มีคุณภาพ ส่งเสริ มการสร้าง
ยุง้ ฉางและลานตากอย่างพอเพียง เพื่อเก็บรักษาผลผลิตไม่ตอ้ งรี บขายทันทีที่เก็บเกี่ยว โดยให้เกษตรกรสามารถจํานําผลผลิตได้
จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม
(5) ฟื้ นฟูพฒั นาอุตสาหกรรมชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์การผลิตผ้าฝ้ายผ้าไหมเพิ่มศักยภาพทรัพยากรท้องถิ่นส่งเสริ มให้
ชุมชนรวมกลุ่มทอผ้ายกระดับทักษะการทอผ้า การออกแบบและสีสนั ให้เทียบได้กบั มาตรฐานโลก โดยสรรหานักออกแบบทั้งคน
ไทยและต่างประเทศเข้ามาช่วยแนะนําพัฒนาผ้าฝ้าย ผ้าไหมร่ วมกันในชุมชน
(6) ส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิตเกษตรกร เช่น การแปรรู ป
มะม่วง มะขาม ข้าวจ้าว เป็ นอาหารสําเร็ จรู ปและขนมบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นต้น จัดโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อให้
เกษตรกรและชุมชนสร้างตนเองได้
3) แนวนโยบายด้ านการศึกษา
(1) ให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน
(2) ส่งเสริ มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นการพัฒนาไปสู่การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยในอนาคต พร้อมรับการปฏิรูป
การศึกษา อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษา ได้รับอาหารเสริ ม(นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน เพื่อเสริ มสร้าง
พัฒนาการและการเจริ ญเติบโตของร่ างกายที่สมบูรณ์
(4) ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น
และแก้ไขปั ญหาเป็ น
(5) ประสานการปฏิ บัติกับสถาบันการศึ กษา เพื่อรั บทราบสภาพปั ญหาและความต้องการพัฒนาการศึ กษาในโรงเรี ยน
สนับสนุนทุนการศึกษา จัดมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนทุกโรงเรี ยนในเขตเทศบาลตําบลอูบมุงอย่างน้อยโรงเรี ยนละ 18 ทุนต่อปี
และจัดทุนการศึกษาส่งเสริ มให้นกั เรี ยนที่เรี ยนดีแต่ยากจนให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างน้อยจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- 19 (6) พัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มัน่ คง บริ หารจัดการให้มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
สิ่ งของเครื่ องใช้สาํ หรับเด็กเล็กและอาหารเสริ มอย่างทัว่ ถึงและถูกหลักสุขอนามัย
4) แนวนโยบายด้ านประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่
(1) ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดาํ รงอยู่ และสื บทอดต่อไป
(2)ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา รวมทั้งการอบรมจริ ยธรรมแก่ประชาชน เพื่อให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
(3)คนในท้องถิ่น มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ โดยมีศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เป็ นคนดีของสังคม
(4)ฟื้ นฟูสืบสานศิลปะการดนตรี พ้ืนเมือง เช่น อบรมเรี ยนรู ้เพิม่ ศักยภาพการเล่นดนตรี พิณ แคน รํามะนา กลองยาว
(5)ฟื้ นฟูศิลปะการแสดงพื้นเมือง เช่น อบรมศิลปะการขับร้อง สารภัญญะ ศิลปะการฟ้อนรํา การทําพาขวัญบายศรี เป็ นต้น
(6)ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดอูบมุงเหนือและศูนย์วฒั นธรรมอําเภอหนองวัวซอ(วัด
เขาช่องชาด)ซึ่งชุมชนทุกฝ่ ายรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิ บสองครองสิ บสี่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแผ่ต่อ
สาธารณชน โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยมิติทางวัฒนธรรม
(7)ทํานุบาํ รุ งศาสนา วัดและสํานักปฏิบตั ิธรรมให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้เยาวชนเข้าวัดร่ วมกิจกรรมทําบุญกับ
ชุมชนจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน เช่น ค่ายธรรมะ ค่ายดนตรี ค่ายกีฬา เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบตั ิธรรมและมีกิจกรรมรื่ นเริ ง
สร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด
(8)ส่งเสริ มให้ประชาชนออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ให้มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
(9)จัดตั้งศูนย์ประสานงานการกีฬาตําบลให้มีโครงสร้างบริ หารจัดการโดยมีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย ร่ วมกันจัดการการกีฬาตําบลให้
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
(10)เสริ มหนุนศักยภาพการกีฬาหมู่บา้ น จัดโครงสร้างองค์กรการกีฬาประจําหมูบ่ า้ นอย่างชัดเจนและส่งเสริ มให้สร้างทีมกีฬาของ
หมู่บา้ นสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา อบรมเทคนิคการเล่นกีฬาพัฒนากีฬาชุมชนให้มีศกั ยภาพ
5) แนวนโยบายด้ านการสาธารณสุข
(1) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริ การทางด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เด็กแรกเกิดมี
นํ้าหนักที่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
(2) สร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชากร ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพให้กบั ประชากร
ในพื้นที่ดว้ ยการตั้งกองทุนประกันสุขภาพ
(3) ปรับปรุ งระบบการกําจัดของเสี ย การระบายนํ้าเสี ยออกจากหมู่บา้ น/ชุมชน
(4) การดําเนินการด้านป้ องกันและระงับโรคติดต่อ จัดอบรมรณรงค์ ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในด้านการป้ องกัน
และระวังโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ เป็ นต้น
(5) ให้มีการกําจัดยุงลายและการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า เป็ นประจําทุกปี
6) แนวนโยบายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(1) ส่งเสริ มให้ประชาชนรู ้จกั ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
บํารุ งรักษาควบคู่กบั การใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้าและป่ าไม้ ที่เหลืออยูจ่ าํ นวนจํากัด ส่งเสริ มให้มีการปลูกพืชที่ใช้น้ าํ
น้อย รวมทั้งการปรับปรุ งบํารุ งรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ตลอดจนให้รู้จกั รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ในบริ เวณบ้าน
(2) ส่งเสริ มให้มีการปลูกป่ าไม้ที่สาธารณะและที่ดินของตนเอง เพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ การฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ และสภาพแวดล้อมที่ดี
(3) จัดหาที่ทิ้งขยะ ถังขยะ ทุกครัวเรื อน พร้อมทั้งจัดระบบการกําจัดขยะที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นการป้ องกันปัญหามลพิษ
และขจัดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชนในท้องถิน่ ในอนาคตอย่างยัง่ ยืน ต่อไปด้วย
(4) การอนุรักษ์ป่าชุมชนและสัตว์ป่า อบรมสัมมนาป่ าคือชีวติ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกไม้เสริ ม
ป่ าชุมชนและป้ องกันบํารุ งรักษาสนับสนุนให้จดั ทําฝายชะลอนํ้าในเขตป่ าชุมชน กักเก็บนํ้าเพื่อความชื้นของป่ าและสัตว์ป่าได้
อาศัยดื่มกินโดยประสานการปฏิบตั ิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการอย่างจริ งจังให้เป็ นรู ปธรรม

- 20 (5) ฟื้ นฟูคุณภาพดิน มุ่งส่งเสริ มการเกษตรอินทรี ยส์ นับสนุนให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์โค-กระบือ รวมตัวกันจัดตั้ง“ธนาคาร
มูลสัตว์” อบรมการจัดทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชีวภาพ ปรับทิศทางการผลิตในภาคเกษตรใหม่ รณรงค์เลิกใช้ปุ๋ยเคมี
(6) จัดอบรมสัมมนาขยะที่น่ารู ้แก่ประชากรในพื้นที่ ศึกษาดูงาน จัดตั้งศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชน ซื้อถังขยะชุมชน สร้าง
เตาเผาขยะหรื อสรรหาสถานที่ทิ้งขยะและจัดซื้อรถขยะบริ การชุมชนตามที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
(7) จัดการระบบนิเวศน์ชุมชนเพื่อความน่าอยู่ พัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์ในชุมชนหมู่บา้ นเขตเทศบาลตําบลอูบมุงให้เป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อย สะอาด สวยงามมีสง่าราศีเป็ นที่ชื่นชมแก่สาธารณชนที่เข้ามาพบเห็น
(8) พัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตเทศบาลตําบลอูบมุงพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและพัฒนาวัด
และสํานักสงฆ์เป็ นอุทยานแห่งธรรมะตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
7) แนวนโยบายด้ านพัฒนาแหล่งนํา้
(1) ให้ประชาชนมีน้ าํ เพื่อการอุปโภค นํ้าเพื่อทําการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ในทุกฤดูกาล
(2) ปรับปรุ งพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีอยูเ่ ดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มกําลัง โดยการขุดลอกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ขุดสระ
นํ้าเพิ่มเติม สร้างฝายเก็บกักนํ้า
(3) อบรมให้ความรู ้เรื่ องการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า และการดูแลบํารุ งรักษา
8) แนวนโยบายด้ านการพัฒนาสังคม
(1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนให้มีคุณภาพ และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน โดยการปฏิรูปสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ส่งเสริ มให้ประชาชนออกกําลังกาย โดยจัดตั้งกลุ่มรักสุขภาพขึ้น ปฏิรูป
การศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู ้ ยกระดับทักษะฝี มือ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหา
เป็ น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีความรับผิดชอบ
(2) การส่งเสริ มให้คนมีงานทําสร้างรายได้ในชุมชน โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม ฝึ กอาชีพ หลังจากเสร็ จจากฤดูเก็บ
เกี่ยวแล้ว เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มช่างตัดเย็บเสื้ อผ้า และช่างเสริ มสวย กลุ่มทอเสื่ อพับ กลุ่มผ้าหมักโคลน กลุ่มเลี้ยง
ไหม กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มปลูกหม่อน กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู กลุ่มกล้วยหอมทอง เป็ นต้น
(3) การจัดระบบการคุม้ ครองทางสังคม โดยการจัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส คนยากจน เด็ก คนชรา
และผูพ้ ิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้นอกจากนี้ ในด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ได้สนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บา้ น
มีการรักษาความปลอดภัยในหมูบ่ า้ น โดยสนับสนุนการจัดฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนประจําในแต่ละหมูบ่ า้ น
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางราชการอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งจัดให้มีการดําเนินการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยเน้นการป้ องกัน
ในสามด้าน คือ การป้ องกันตนเอง การป้ องกันครอบครัว การป้ องกันชุมชนและสังคม ให้เป็ นหมูบ่ า้ นที่เข้มแข็ง และให้
ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่ วมในการป้ องกันแก้ไขยาเสพติดในหมู่บา้ นโดยใช้มาตรการทางสังคมลงโทษผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
(4) การส่งเสริ มบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรี ยน ชุมชนกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
โดยเน้นให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง ดูแลสมาชิกในครอบครัว พัฒนาทางด้านสติปัญญา และทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
เพื่อเป็ นสังคมคุณภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
(5) ดํา เนิ น โครงการ“หนึ่ ง ตํา บลหนึ่ งที ม กู้ภ ยั ”พัฒ นาระบบการกู้ชี พ กู้ภ ัย ให้มี ค วามพร้ อ มในการเผชิ ญ เหตุ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยและบริ การช่วยเหลือชุมชน “ตายช่วยขน จนช่วยเหลือ ป่ วยต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร็ วไว” โดยจัดให้มีชุด
ปฏิบตั ิการกูช้ ีพกูภ้ ยั อยูเ่ ตรี ยมพร้อมประจําศูนย์ฯ คอยบริ การชุมชนตลอด 24 ชัว่ โมง
(6) ส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมฌาปณกิจสงเคราะห์ชุมชนตามความสมัครใจ
(7) จัดตั้งเครื อข่ายประชาชน เพื่อป้ องกันยาเสพติดโดยให้ชุมชนตรวจสอบคนในชุมชน เพื่อเพิ่มความคุม้ กันการแพร่ ระบาด
ของยาเสพติด ด้วยโครงข่ายอาสาสมัครชุมชนและสมาชิก อปพร.
9) แนวนโยบายด้ านการบริหารจัดการ
(1) ปรับปรุ งอาคารที่ทาํ การและสถานที่ให้เป็ นสัดส่วนสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(2) จัดซื้อจัดหาและพัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการบริ การงานให้ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ

- 21 (3) ส่งเสริ มให้ฝ่ายพนักงานและสมาชิกสภามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ตอ้ งใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
(4) สร้างความเข้าใจและร่ วมกันยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มาทํางาน
ตรงต่อเวลา บริ การประชาชนด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง และประสานการปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายสภา ขอความร่ วมมือให้สมาชิกสภาใน
ฐานะเป็ นผูแ้ ทนของประชาชนที่สาํ คัญส่วนหนึ่งมาประชุมอย่างสมํ่าเสมอ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ในสภาอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมา
ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมาย
(5) การปกครองบังคับบัญชา ในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะบริ หารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ จะปกครองบังคับบัญชา
ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผปู ้ ระพฤติดี ปฏิบตั ิดี ปูนบําเหน็จความชอบตามระเบียบและจัดหา
สวัสดิการเพิ่มเติมให้โดยวิธีอื่นที่ชอบธรรมตามสมควร
(6) ส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วม และเสริ มสร้างองค์ความรู ้แก่องค์กรและประชาชน

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนา
3.2.1 เงื่อนไขและสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
จากการปฏิรูประบบบริ หารจัดการของภาครัฐเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น การจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลในสังคมรวมทั้งการที่ประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่ องประชาธิปไตยมากขึ้น การมีส่วนร่ วม
กล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเพื่อผลักดันโครงการต่าง ๆ ถือเป็ นจุดแข็งที่ช่วยปฏิรูปโครงสร้างกลไกการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส รวดเร็ ว และมีความเป็ นธรรมมากขึ้น อีกทั้งสังคมไทย เป็ นสังคมที่มีเอกลักษณ์ และมีภูมิปัญญาอยู่
ในทุกชุมชน เหมาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานของทางราชการ จะให้การส่งเสริ มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
แสดงผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริ งจัง ปั จจุบนั โครงสร้างทางสังคมไทย ได้เปลี่ยนจากระบบ
ครอบครัวขนาดใหญ่ที่อยูร่ วมกันหลายคน ระบบพ่อแม่ พี่นอ้ ง ปู่ ย่า ตายาย ลูก หลาน มาเป็ นแบบครอบครัวขนาดย่อมที่มีพอ่ แม่
และลูก มากขึ้น และกําลังพัฒนากลายเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่จะต้องปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แนวนโยบายการ
พัฒนา เพื่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนในสังคมจะได้ดีข้ ึน เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ ต้องมีการปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปการศึกษา การ
เรี ยนรู ้ให้ประชาชนคิดเป็ น ทําเป็ น เพื่อเป็ นสังคมคุณภาพให้ได้ในอนาคต ระบบการเมือง การบริ หาร ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ตอ้ งทํา
การปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนา เนื่องจากการเมืองการปกครองแบบการรวมศูนย์อาํ นาจไว้ที่ส่วนกลางทําให้การพัฒนาเกิดความ
ล่าช้า การพัฒนาไม่ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงต้องมีการกระจายอํานาจลงสู่ทอ้ งถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและเข้ามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมากขึ้น
ปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ก็ลดน้อยลง มีความโปร่ งใส และเพื่อให้พฒั นาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เป็ นการประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ
การวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชน
1) ปัญหาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 ด้านคมนาคม
1.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก เนื่องจากเป็ นถนนลูกรัง
1.2 ด้านสาธารณูปโภค
1.2.1 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทวั่ ถึงทุกครัวเรื อน
1.2.2 โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
1.2.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
1.3 ด้านแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคและบริ โภค
1.3.1 ขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริ โภคในฤดูแล้ง
1.3.2 ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
1.3.3 ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมูบ่ า้ น
1.3.4 ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี
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1.3.6 ไม่มีคลองระบายนํ้า และทํานบกั้นนํ้า
1.4 ด้านแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
1.4.1 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่
1.4.2 แหล่งนํ้าธรรมชาติต้ืนเขิน
1.4.3 แหล่งนํ้ามีไม่เพียงพอ
2) ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
2.1ราษฎรไม่มีอาชีพเสริ ม
2.2ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร
2.3ราษฎรขาดที่ทาํ กินในการเกษตร
2.4ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2.5ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
2.6ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม
3) ปัญหาด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ด้านการศึกษา
3.1.1การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ
3.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ
3.1.3 สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง
3.1.4 เด็กก่อนวัยเรี ยน ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3.1.5 เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ความสําคัญกับการกีฬาน้อย
3.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
3.2.1 ขาดการรณรงค์ฟ้ื นฟูและอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
3.2.3 ขาดการส่งเสริ มและสนับสนุนวัด
4) ปัญหาด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
4.1 ป้ องกันโรคระบาด โรคติดต่อ
4.1.1 การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
4.1.2 ขาดความรู ้ในเรื่ องสุขภาพอนามัยการป้ องกันและการส่งเสริ มสุขภาพ
4.2 ด้านธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.2.1 ขาดการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ปลูกต้นไม้ตามถนน ริ มแม่น้ าํ ลําคลอง ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ
4.2.2 ขาดการบริ หารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม
5) ปัญหาด้ านสังคม
5.1 ด้านครอบครัวและชุมชน
5.1.1 ไม่มีระบบการเรี ยนรู ้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร
5.1.2 เด็กก่อนวัยเรี ยนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย
5.1.3 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่วนรวม
5.1.4 การป้ องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่าที่ควร
5.1.5 ไม่มีแหล่งเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นสาธารณะ
5.1.6 ปั ญหาการเล่นพนัน
5.2 ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.2.1 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ
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5.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ
5.3.1ขาดผูน้ าํ ด้านการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
5.3.2ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พกั ผ่อนไม่เพียงพอ
5.4 ด้านยาเสพติด
5.4.1การให้ความรู ้แก่ชุมชนในเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดไม่ทวั่ ถึง
5.4.2ยาเสพติดแพร่ ระบาดในชุมชน
6) ปัญหาด้ านการเมืองการบริหาร
6.1 ด้านการเมือง การปกครอง
6.1.1 ขาดกระบวนการเรี ยนรู ้ทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถกู ต้อง
6.2 ด้านการเมือง - การบริ หาร
6.2.1 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
6.2.2 ไม่มีอาคารที่ทาํ การที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1. ระบบการบริหาร
-มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- การบริ หารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
-มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

2. ระบบข้ อมูล
-มีการจัดเก็บข้อมูลในการดําเนินการ
3. อัตรากําลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้ าง)
-บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
-ได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริ หารงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บา้ น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- มีแหล่งนํ้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร
-มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทําให้มีรายได้จาการท่องเที่ยวมาก
-เป็ นแหล่งต้นนํ้าสําคัญ

1. ระบบการบริหาร
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุ งแก้ไข
ตลอดเวลา ทําให้ศึกษาไม่ทนั ขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน
-พื้นที่รับผิดชอบมากไม่สามารถบริ การการพัฒนาได้ทวั่ ถึง
-ปริ มาณงานมีมาก บุคลากรมีนอ้ ย มีผลทําให้ผลงานไม่
เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลเท่าที่ควร
-สถานที่และอาคารที่ทาํ การคับแคบไม่เพียงพอ
-ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่ วม
2. ระบบข้ อมูล
-การนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้
3. อัตรากําลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้ าง)
-มีบุคลากรไม่เต็มตามอัตรากําลัง
-งานในภารกิจบางอย่างไม่บุคลากรรับผิดชอบ
-บุคลากรได้รับมอบงานมาก ทําให้ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานไม่ดีเท่าที่ควร
4. การเงิน/งบประมาณ
-งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการขยายตัวจาก
ชนบทเป็ นเมือง
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บา้ น สมาชิกมีนอ้ ย
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบร่ วมกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

- 24 โอกาสการพัฒนาในอนาคต
1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริ มด้านการเกษตร ระบบนิเวศน์ การท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เทศบาล
2. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. การแก้ไขปั ญหาความยากจน ปั ญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
5.มีนโยบายและแผนส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืนในจังหวัดอุดรธานี
ปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัด
1. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
3. ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
3.2.2 เงื่อนไขและสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาที่ผา่ นมาได้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาเป็ นวัตถุดิบในด้านเศรษฐกิจเป็ นจํานวนมาก โดย
ไม่ได้วางแผนการฟื้ นฟูบูรณะ ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายลงอย่างมากมายเพื่อผลทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก เนื่องจากว่า
ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูม่ าก ประกอบกับแรงงานก็มีมาก รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตทําให้การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติยงิ่ รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กบั การใช้ประโยชน์ เพื่อให้สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ อยูใ่ นสภาวะที่ดี เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม

ส่ วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น

4.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลตําบลอูบมุง
“ตําบลน่ าอยู่ สั งคมมีความสุ ข เศรษฐกิจก้ าวหน้ า การอาชี พพัฒนา การศึกษาก้ าวไกล ลํ้าเลิศบริ การ
สื บสานประเพณีวัฒนธรรม”
4.2 พันธกิจ

1. ปรับปรุ งและพัฒนาการคมนาคมขนส่ ง ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
2. ฝึ กอบรมและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน
3. จัดให้มีแหล่งนํ้าที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4. ส่ งเสริ มการศึกษา ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
5. ส่ งเสริ ม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยูส่ ื บไป
6. ส่ งเสริ มบริ การสาธารณสุ ขมูลฐาน ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
7. บริ หารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ
8. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
10. พัฒนาองค์กรสู่ ระบบบริ หารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารและการปกครอง
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11. ปรับปรุ งกระบวนงานลดขั้นตอนการให้บริ การประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ วในการ
บริ การและอํานวยความสะดวก ด้วยความประทับใจ

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมทางบกและทางนํ้ามีความสะดวกรวดเร็ ว ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา เพียงพอ
และทัว่ ถึง
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
3. มีน้ าํ เพียงพอกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4. ส่ งเสริ มการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณี
5. ประชาชนมีสุขภาพดี
6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยัง่ ยืน
7. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎร
8. ชุมชนมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10. ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือ
11. ช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชนทันสมัยเพิ่มขึ้น
12. การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
13. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
14. การอํานวยความสะดวกและบริ การอย่างประทับใจ
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4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
(Goals)
1. การคมนาคมมีความสะดวก
1)ร้อยละของถนนมีความสะดวก
รวดเร็ ว สาธารณู ปโภคพื้นฐาน
ในการสัญจร
ไฟฟ้า ประปาเพียงพอและทัว่ ถึง
2)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีไฟฟ้า
ใช้ทวั่ ถึง
3)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีประปา
ใช้ทวั่ ถึง
4)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีไฟฟ้า
การเกษตรทัว่ ถึง
5)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างเพียงพอเหมาะสม
2.ประชาชนได้รับการฝึ กอบรม
ส่ งเสริ มอาชีพ มีรายได้พอเพียง

1)ร้อยละของประชากรในวัย
ทํางาน(15-60ปี )ที่วา่ งงาน
2)ร้อยละของครัวเรื อนที่รายได้
มากกว่ารายจ่าย

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1)การคมนาคมสะดวกร้อยละ 90
ของถนนทุกสาย

ปี 58-62
100%

2)ครัวเรื อนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 99

ของครัวเรื อนทั้งหมด
3)ครัวเรื อนที่มีประปาใช้ร้อยละ
85 ของครัวเรื อนทั้งหมด
4)ครัวเรื อนมีไฟฟ้าใช้สาํ หรับการ
เกษตรกรรมทัว่ ถึงร้อยละ 10
5)ครัวเรื อนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอเหมาะสม ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมด
1)ประชากรในวัยทํางานว่างงาน
ร้อยละ 15 ของประชากรในวัย
ทํางานทั้งหมด
2)ครัวเรื อนที่มีรายได้มากกว่า
รายจ่ายมีร้อยละ 20 ของครัวเรื อน
ทั้งหมด

เป้าหมาย (Targets)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
91% 92% 93%

ปี 61
94%

ปี 62
100%

100%

96%

97%

98%

99%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

30%

10%

15%

20%

25%

30%

80%

45%

55%

65%

75%

80%
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(Goals)

3. มีแหล่งนํ้าเพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4. ส่ งเสริ มการศึกษา อนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

5.ประชาชนมีสุขภาพดี

ตัวชี้วดั (KPIs)
3)ร้อยละของประชากรที่มีการ
รวมกลุ่มฝึ กอาชีพ
1)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีแหล่ง
นํ้าเพียงพอในการประกอบอาชีพ
การเกษตร
1)ร้อยละของงบประมาณที่
อุดหนุ นกิจกรรมการศึกษา การ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
2)ร้อยละของครัวเรื อนที่ร่วมกัน
อนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1)ร้อยละของประชากรในพื้นที่
เล่นกีฬาสมํ่าเสมอ
2)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ปี 58-62
3)ประชากรมีการรวมกลุ่มฝึ กอาชีพ 80%
ร้อยละ 20 ของประชากรวัยทํางาน
85%
1)ครัวเรื อนที่มีแหล่งนํ้าเพียงพอ
ต่อการประกอบอาชีพการเกษตร
ร้อยละ 80 ของครัวเรื อนทั้งหมด
15%
1)ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วฒั นธรรม คิดเป็ นร้อย
ละ 15 ของงบประมาณ

เป้าหมาย (Targets)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
60% 65% 70%

ปี 61
75%

ปี 62
80%

65%

70%

75%

80%

85%

11%

12%

13%

14%

15%

2)ครัวเรื อนที่ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร้อยละ 85 ของครัวเรื อนทั้งหมด
1)ประชากรในพื้นที่เล่นกีฬาร้อย
ละ 80 ของประชากรวัย 10-25 ปี
2)ครัวเรื อนที่มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงร้อยละ 80 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมด

85%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

60%

65%

70%

75%

80%
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
(Goals)
6.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 1)ร้อยละของจํานวนกิจกรรมที่
สิ่ งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะ
ดูแลแหล่งนํ้า การอนุ รักษ์
และมีความยัง่ ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีส่วน
ร่ วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ

7.ส่ งเสริ มการศึกษา และให้
ประชาชนได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1)การจัดกิจกรรมดูแลแหล่งนํ้า
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 5

2)ครัวเรื อนที่มีการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษร้อยละ
80 ของครัวเรื อนทั้งหมด
3)ครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในการ
3)ร้อยละของครัวเรื อนที่มีส่วน
ร่ วมดูแล บํารุ งรักษา ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่า บํารุ งรักษา ฟื้ นฟูพ้นื ที่ป่าชุมชน
ร้อยละ 80
ชุมชน
1)ประชากรที่ได้รับการศึกษาขั้น
1)ร้อยละของประชากรที่ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ พื้นฐานที่มีคุณภาพร้อยละ 100
ของประชากรวัยเรี ยน
ครบทุกคน
2)เด็กวัยเรี ยนได้รับอาหารเสริ ม
2)ร้อยละของเด็กที่ได้รับอาหาร
เสริ ม(นม) อาหารกลางวัน ครบทุก (นม) อาหารกลางวันทุกคนร้อยละ
100 ของจํานวนนักเรี ยน
คน

เป้าหมาย (Targets)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
2%
3%
4%

ปี 61
5%

ปี 62
-

80%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

ปี 58-62
5%
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
(Goals)
8. ชุมชนมีความเป็ นระเบียบ
1)ร้อยละของครัวเรื อนมีความ
เรี ยบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2)ร้อยละของชุมชนมีความ
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด
3)ชุมชนน่าอยู่ สงบเรี ยบร้อย
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

เป้าหมาย (Targets)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
60% 65% 70%

ปี 61
75%

ปี 62
80%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

9.ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

10.ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ปี 58-62
1)ครัวเรื อนมีความปลอดภัยใน
80%
ชีวติ และทรัพย์สินร้อยละ 80
2)ชุมชน/หมู่บา้ นปลอดยาเสพติด
100%
ทั้ง 10 หมู่บา้ นร้อยละ 95
3)ครัวเรื อนน่าอยูส่ งบเรี ยบร้อย มี
100%
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 100
1)ร้อยละของหมู่บา้ นที่ดาํ เนิ นงาน 1)หมู่บา้ นนําร่ องตามหลักปรัชญา 100%
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ปี ละ 1 หมู่บา้ น
2)ร้อยละของครัวเรื อนที่ดาํ เนิน
2)ครัวเรื อนดําเนิ นตามปรัชญา
100%
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70
1)ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่ได้รับ
1) จํานวนผูส้ ู งอายุร้อยละ 100
100%
สวัสดิการ
ได้รับสวัสดิการ
2)ร้อยละของผูพ้ ิการที่ได้รับ
2) จํานวนผูพ้ ิการร้อยละ 100
100%
สวัสดิการ
ได้รับสวัสดิการ
3)ร้อยละของผูป้ ่ วยเอดส์ได้รับ
3) จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ร้อยละ 100
100%
สวัสดิการ
ได้รับสวัสดิการ
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
(Goals)
11.การบริ หารจัดการอย่างมี
1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ประสิ ทธิ ภาพตามแนวธรรมาภิบาล ตามแผนพัฒนาที่ได้ดาํ เนิ นการ
สําเร็ จ
2) ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการอํานวยความ
สะดวก
12. การมีส่วนร่ วมของประชาชน 1)ร้อยละของประชาชนที่มีส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่ วมแสดงความคิดเห็นและออก
เสี ยงเลือกตั้ง
2) ร้อยละของโครงการที่
ประชาชนมีส่วนร่ วม
3)ร้อยละของครัวเรื อนที่เข้าร่ วม
ประชุมแผน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1)โครงการ/กิจกรรมดําเนิ นการ
สําเร็ จตามแผนพัฒนาสามปี ร้อย
ละ 80 ของโครงการ
2) ประชาชนพอใจ+ค่อนข้าง
พอใจ ตามแบบสํารวจ ร้อยละ 88
1)ครัวเรื อนที่มีส่วนร่ วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการบริ หารและ
การจัดบริ การสาธารณะ ร้อยละ 70
2) ประชาชนเต็มใจเข้าร่ วม
โครงการต่าง ๆ ร้อยละ 70
3) ครัวเรื อนเข้าร่ วมประชุมเวที
ประชาคม เวทีประชาคมแผน
ชุมชน และการประชุมต่าง ๆ
ร้อยละ 70

เป้าหมาย (Targets)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
65% 70% 75%

ปี 61
80%

ปี 62
-

99%

85%

88%

90%

95%

99%

70%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

65%

66%

67%

68%

69%

ปี 58-62
80%
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั (KPIs)
ข้อมูลพื้นฐาน
(Goals)
(Baseline Data)
ปี 58-62
13. ส่ งเสริ มการบริ การอย่าง
1)ร้อยละของครัวเรื อนที่ได้รับการ 1)ครัวเรื อนที่ได้รับการบริ การ
95%
ประทับใจ
บริ การอย่างประทับใจจากเทศบาล อย่างประทับใจจากเทศบาลตําบล
ตําบลอูบมุง
อูบมุงร้อยละ 95 ของครัวเรื อน
ทั้งหมด
100%
2)ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน 2)การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
รวดเร็ ว ประหยัด คุม้ ค่า ร้อยละ100
90%
3)ร้อยละของการปรับปรุ งลด
3)ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนการให้บริ การประชาชน ให้บริ การ ประชาชนมีความพึง
ครบ 17 กระบวนงาน
พอใจร้อยละ 90

เป้าหมาย (Targets)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
90% 91% 92%

ปี 61
93%

100%

100%

100%

100% 100%

80%

82%

84%

86%

ปี 62
95%

90%
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ส่ วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
5.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ให้ความสําคัญดําเนินการพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้สะดวกรวดเร็ ว จัดให้มี
ไฟฟ้า ระบบนํ้าประปา ให้เพียงพอทัว่ ถึงทุกครัวเรื อน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและนํ้าเพื่อทําการเกษตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร เป็ นปัจจัยส่งเสริ มการผลิตและการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ด้านแหล่งนํ้าถือว่ามีความสําคัญ ผูกพันกับชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนเป็ นอย่างมากสมดัง่ คํากล่าวที่วา่ “นํ้าคือชีวติ ” เพราะนอกจากใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภคแล้ว แหล่งนํ้ายังเป็ น
สถานที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเกษตรกรรม รวมทั้งเป็ นสถานที่พกั ผ่อน หย่อนใจ ได้อีกด้วย
5.1.1 วัตถุประสงค์
1) ให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับความสะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางนํ้า และทางบก
2) ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อน และระบบประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภค บริ โภคอย่างเพียงพอ
3) ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีสถานที่เพื่อใช้ในการประชุมประชาคม ตลอดจนใช้ในการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ
ในชุมชน
4) เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการขยายตัวของชุมชน
5) เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งนํ้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริ โภค
6) เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งนํ้าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ
7) เพื่อใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
5.1.2 เป้าหมาย
1) ให้ประชาชนแต่ละชุมชน/หมู่บา้ น มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายเพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ และเป็ นการ
สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต
2) เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชน/หมู่บา้ น ได้มีศาลาประชาคมที่มนั่ คงแข็งแรงเหมาะที่จะใช้เป็ นสถานที่ประชุมหรื อ
ประกอบกิจกรรม รวมทั้งจัดเป็ นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาหาความรู ้ต่อไป
3) ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อน รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่จาํ เป็ น ประกอบกับสามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเป็ นการสนับสนุนปั จจัยการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย
4) ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีน้ าํ สะอาดเพื่อการอุปโภคบริ โภคอย่างเพียงพอ ทุกครัวเรื อน
5) มีการจัดวางระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนต่อไปในอนาคต
6) ประชาชนในทุกหมู่บา้ น/ชุมชน มีน้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภคอย่างเพียงพอ
7) ประชาชนในทุกหมูบ่ า้ น/ชุมชน มีแหล่งนํ้าสําหรับทําการเกษตรทําการประมง และเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเป็ นแหล่งหา
อาหาร อย่างเพียงพอ
8) ให้ประชาชนในทุกหมู่บา้ น/ชุมชน ได้มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และพิจารณาเนินการปรับปรุ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ต่อไปในอนาคต
5.1.3 แนวทางการพัฒนา
1) ในด้านการคมนาคม ขนส่งทางบก จัดสร้างถนนที่ได้มาตรฐานทั้งถนนภายในหมู่บา้ น ระหว่างหมู่บา้ น รวมทั้งถนนเข้า
สู่พ้นื ที่ทาํ การเกษตร
2) จัดสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ นที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทุกชุมชน/หมู่บา้ น มีน้ าํ ที่สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริ โภคอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาแหล่งนํ้าอื่น ๆ ที่มีอยูแ่ ล้วให้สามารถใช้เป็ นแหล่งนํ้าดิบเพื่อการผลิตนํ้าประปาแทนนํ้าใต้ดิน
3) จัดวางระบบผังเมือง โดยเน้นถึงภาพรวมของท้องถิ่น เพื่อการนําโครงการพัฒนาต่าง ๆ ลงสู่พ้นื ที่อย่างสมดุล
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน โดยกําหนดเขตการใช้ประโยชน์จากที่ดินออกเป็ นเขอบเขตอย่างชัดเจน ระหว่างพื้นที่อยูอ่ าศัย
พื้นที่ทาํ การเกษตรและประกอบอาชีพ พื้นที่สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่กาํ จัดสิ่ งปฏิกลู มลพิษต่าง ๆ
4) ก่อสร้างแหล่งนํ้าอุปโภคบริ โภคเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกหมู่บา้ นมีน้ าํ สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริ โภค

- 33 5) พัฒนาและปรับปรุ ง แหล่งนํ้าที่มีอยูเ่ ดิม หรื อแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้สามารถใช้การได้ โดยการขุดลอกในส่วนที่ต้ืน
เขิน จัดสร้างฝายเพื่อเก็บกักนํ้า เป็ นต้น
6) จัดสร้างระบบคลองส่งนํ้าเข้าไปในพื้นที่ทาํ การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้ตลอดปี
7) ก่อสร้างปรับปรุ งฝายกั้นนํ้า ทํานบกั้นนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ เพียงพอทําเกษตรกรรม
8) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษาแหล่งนํ้า และจัดสรรการใช้น้ าํ อย่างเกิดประโยชน์คุม้ ค่ามากที่สุด
9) ปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบแหล่งนํ้า เพื่อให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใน ประจําท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
5.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจชุมชน
ในช่วงการพัฒนาที่ผา่ นมามีการเติบโต ทางเศรษฐกิจ มีการเพิ่มปริ มาณการผลิตสิ นค้าเพื่อการส่งออกและที่ไว้ใช้
ภายในประเทศจํานวนมาก โดยมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต สามารถผลิตได้เป็ นปริ มาณมาก ขณะเดียวกัน
คุณภาพโดยรวมลดลง เพราะมุ่งแต่ปริ มาณ มีการพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ ประกอบ
กับมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ทําให้เกิดภาวะการว่างงาน คนยากจนเพิม่ ขึ้น จึงต้องปรับทิศทางการผลิตใหม่
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการฟื้ นตัวอย่างยัง่ ยืน
5.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การเงิน การคลังมีความเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการสนับสนุนและการกระจายรายได้ กระจายเงินทุนไปสู่ชุมชน
ท้องถิ่น ได้อย่างมัน่ คงในระยะยาว
2) ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเกษตรแผนใหม่ มีอาชีพที่มนั่ คง และมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ ปั ญหา
หนี้สินลดลงและหมดไปในที่สุด
5.2.2 เป้าหมาย
1) ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ
2) ให้ประชาชนมีอาชีพเสริ มหลังเสร็ จจากฤดูเก็บเกี่ยว
3) ปั ญหาความยากจน ปั ญหาด้านหนี้สินลดลง และหมดไปในที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถอยูไ่ ด้อย่างพออยูพ่ อกิน
5.2.3 แนวทางการพัฒนา
1) จัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทําการเกษตร เพื่อให้มีการ
จัดแบ่งพื้นที่ทาํ การเกษตรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด โดยเน้นให้มีผลผลิตเพียงพอบริ โภคในครัวเรื อน และมีเหลือเพื่อจําหน่ายเป็ นรายได้เข้า
ครัวเรื อน
2) อบรมส่งเสริ มเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพเสริ มต่าง ๆ ให้มีทกั ษะ ในการผลิตสิ นค้า เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็ น
การลดปั ญหาคนว่างงานได้อีกทางหนึ่ง
3) จัดให้มีตลาดกลางสิ นค้า รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับสิ นค้าของท้องถิ่นเพื่อนําสิ นค้าออกขาย และนํารายได้มาสู่กลุ่ม
ต่อไป
4) สนับสนุนด้านเงินทุน โดยมีการระดมทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนให้กลุ่มอาชีพใช้เป็ นเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5) ให้มีระบบการบริ หารจัดการเกี่ยวกับเรื่ องรายได้ของกลุ่ม เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส บริ สุทธิ์ ยุติธรรม รวมทั้งจัด
เจ้าหน้าที่คอยให้คาํ แนะนําในการบริ หารจัดการ
6) ส่งเสริ มให้ประชาชนในท้องถิ่น รู ้จกั การออม อาจจัดตั้งเป็ นกลุ่มออมทรัพย์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่คน
ในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนําเงินมาใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
7) ส่งเสริ มให้ทุกครัวเรื อนเข้ามามีส่วนร่ วมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริ มต่าง ๆ ตามศักยภาพและความรู ้ความสามารถของสมาชิก
รวมทั้งให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่นของแต่ละแห่ง และจัดให้มีการแบ่งปันรายได้อย่างเป็ นธรรม เพื่อเป็ นสังคมที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป

- 34 5.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิน่
5.3.1 วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้เด็กนักเรี ยน ได้รับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคนเพื่อให้นกั เรี ยน ได้มีความรู ้ ความสารถ มีทกั ษะในด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
2) เด็กนักเรี ยน ตั้งแต่ระดับก่อนเกณฑ์ ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาได้รับอาหารเสริ ม(นม) อย่างเพียงพอ
3) ส่งเสริ มการกีฬา และพัฒนาทักษะแก่เด็กนักเรี ยนให้มากขึ้น
4) ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ทนั ทันสมัย เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
5)ประชาชน คิดเป็ น ทําเป็ น เป็ นคนดีของสังคม
6)เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิน่ ให้คงอยู่ เป็ นมรดกแก่ลูกหลานสื บไป
7)เพื่อส่งเสริ ม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นอื่น ได้ทราบอย่างแพร่ หลาย
5.3.2 เป้าหมาย
1)ส่งเสริ มให้เด็กนักเรี ยน ได้รับอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน และอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ
2)พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรี ยน
3)พัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา ให้หลากหลายประเภทมากขึ้น
4)ให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็ นที่ศึกษาหาความรู ้
ของประชาชนในท้องถิ่น
5)ฟื้ นฟูจารี ต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงาม ให้ประชาชนทราบ
6)ให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในงานประเพณี ให้มากขึ้น
7)ประชาสัมพันธ์งานประเพณี ให้แพร่ หลาย เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เป็ นประจําทุกปี
5.3.3 แนวทางการพัฒนา
1) จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม) ให้แก่โรงเรี ยน
2) จัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรี ยนครบทุกคน
3) จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่เด็กและเยาวชน
4) จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน
5)จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนให้เพียงพอ
6)จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
7) จัดส่งเสริ ม และจัดให้มีงานประเพณี เป็ นประจําทุกปี
8)ส่งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี ให้สาธารณชนทราบ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวของท้องถิน่
9)ส่งเสริ มการอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสาร และเป็ นที่ศึกษาหาความรู ้ของประชาชนในท้องถิ่น
5.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางด้ านสาธารณสุข
5.4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
2)เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริ การทางด้านสาธารณสุข อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม สะดวก สบาย
3)เด็กแรกเกิดมีน้ าํ หนักเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐาน แม่และเด็กได้รับความรู ้ความเข้าใจในการเลี้ยงดู ที่ถูกต้อง
5.4.2 เป้าหมาย
1)ให้ประชาชนได้รับบริ การทางด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง เป็ นธรรม
2)เพื่อให้ประชาชน มีความรู ้เรื่ องการอุปโภคบริ โภค ที่ถูกสุขลักษณะ
3)เด็กแรกเกิด มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
4)ปั ญหามลพิษในหมูบ่ า้ นไม่มี
5)มีการระงับและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งป้ องกันและกําจัดยุงลาย พาหะนําโรค อื่น ๆ
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5.4.3 แนวทางการพัฒนา
1) จัดอบรมประชาชน ให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคที่ถูกสุขลักษณะ
2) ส่งเสริ มให้มีการออกกําลังกายเป็ นประจํา
3) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการป้ องกัน และระวังโรคติดต่อต่าง ๆ
4)จัดให้มีระบบการกําจัดของเสี ยออกจากหมู่บา้ น
5)จัดสร้างศูนย์สาธารณสุขชุมชน ประจําหมูบ่ า้ น เพื่อเป็ นสถานที่ส่งเสริ มในด้านการสาธารณสุข
5.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในช่วงการพัฒนาที่ผา่ นมา มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็ นจํานวนมาก แต่ขาดการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม ทําให้
เกิดปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติลดลง เกิดปั ญหาความเสื่ อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทรัพยากรนํ้าขาดแคลน ทรัพยากร
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในการฟื้ นฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้วา่ หลายหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จะมี
ความตื่นตัวในการอนุรักษ์ แต่ก็ยงั ขาดความพร้อมและประสบการณ์ประชาชนยังขาดความรู ้ และมิได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลอูบมุงฉบับนี้ จึงได้ไห้ความสําคัญกับการ
ฟื้ นฟูบูรณะ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริ มการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ยง่ั ยืนต่อไป
5.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้เข้าสู่สมดุล โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่ วม เพื่อการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยง่ั ยืน ภายใต้วตั ถุประสงค์ ดังนี้
1)เพื่อให้มีระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่เน้นความรับผิดชอบ มีความโปร่ งใส เกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ มีการให้ความรู ้และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร โดยให้ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่ วมรับผิดชอบ และรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
2)เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีสมดุล มีการควบคุมที่ดี เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวติ ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
5.5.2 เป้าหมาย
1)ปฏิรูประบบบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้มีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
2) อนุรักษ์และฟื้ นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ เช่นการฟื้ นฟูสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้มีสภาพดีข้ ึน
5.5.3 แนวทางการพัฒนา
ให้ความสําคัญกับการปรับกลไก และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีประสิทธิผล
โดยเน้นการบริ หารงานที่โปร่ งใส และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และให้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
2) ประสานการทํางานร่ วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่ผนู ้ าํ ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
รวมทั้งให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพือ่ ให้เกิดการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับประโยชน์ และร่ วมรับผิดชอบ
3) สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น ให้เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการก่อมลพิษ การเผาป่ า การบุกรุ กแผ้วถางพื้นที่อนุรักษ์
4) กําหนดมาตรการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น โดยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
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ผลกระทบต่อคนและสังคม
6) สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
โดยการสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7) จัดทําข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านข้อมูลทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ข้อมูลทรัพยากรนํ้า
การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า วิธีการอนุรักษ์ดูแลรักษา มีการกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้ชดั เจน ในส่วนของแหล่งนํ้าส่งเสริ มให้
มีการปลูกพืชที่ใช้น้ าํ น้อยทดแทนพืชที่ใช้น้ าํ มาก เพื่อเป็ นการประหยัดนํ้าอีกทางหนึ่ง
8) รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการลดมลพิษ ส่งเสริ มให้มีการกําจัดของเสี ยในสถานที่เหมาะสม
สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นลดปริ มาณขยะและการนําขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่เป็ นการลดปริ มาณขยะที่ยงั่ ยืน
จัดระบบการกําจัดขยะและการจัดเก็บ รวมทั้งการเผาทําลายขยะอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และยัง่ ยืนตลอดไป
5.6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10เน้นการพัฒนา “คนเป็ นศูนย์กลาง” ของ
การพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาที่ผา่ นมาประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก ประชาชนมี
ความสะดวก สบาย ในการคมนาคมขนส่ง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อน แต่คุณภาพชีวติ ของประชาชนยังไม่จดั ว่าดีอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ห่างไกลเกิดความเลื่อมลํ้าทางสังคมอย่างเห็นได้ชดั ประชาชนไม่มีรายได้เสริ ม เกิดปั ญหาคนว่างงาน
มีการอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองใหญ่ ๆ เกิดปั ญหาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
เกิดปั ญหาสังคมตามมา ดังนั้น แนวทางการพัฒนาคนและการคุม้ ครองทางสังคม จะต้องนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
ผสมผสานกับวิถีชีวติ ของคนในชนบท โดยจะต้องระดมความคิด ความร่ วมมือจากทุกหน่วยงาน จากทุกฝ่ าย ในการพัฒนา
เพื่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองได้อย่างพออยูพ่ อกิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมของเทศบาลตําบลอูบมุง
จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ได้รับการศึกษา การ
เรี ยนรู ้ที่ดี คนยากจนคนด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผูส้ ูงอายุได้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ประชาชนใน
สังคมเป็ นคนดี คิดเป็ น ทําเป็ น มีระเบียบวินยั รู ้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมส่วนรวมเพื่อ
เป็ นสังคมคุณภาพอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
5.6.1 วัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษาเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ได้รับบริ การทางด้านสาธารณสุขอย่าง
ทัว่ ถึง คิดเป็ น ทําเป็ น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
สังคมส่วนรวม
2)เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงทางสังคม คนยากจนและคนด้อยโอกาสในสังคม คนชรา ผูพ้ ิการ ได้รับการสงเคราะห์จาก
ทางราชการ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
3)เพื่อเสริ มสร้างความสงบสุขในสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.6.2 เป้าหมาย
1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
(1) การปฏิรูปสุขภาพร่ างกาย ให้แข็งแรง จิตใจเบิกบาน
(2) ให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร แหล่งศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
(3) ให้การสงเคราะห์คนยากจน คนด้อยโอกาส คนชรา และผูพ้ ิการ
2) การสร้ างความมัน่ คงทางสังคม
(1)ให้คนยากจน คนด้อยโอกาสในสังคม คนชรา ผูพ้ ิการ ได้รับบริ การทางด้านสาธารณสุข อย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
(2)จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชุนชน

- 37 -

5.6.3 แนวทางการพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิรูปสุขภาพ และ
ปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริ มให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม ให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริ การทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แหล่งศึกษาหาความรู ้ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
1) การพัฒนาคนให้ มคี ณ
ุ ภาพ
- โดยเน้นการพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้รู้จกั เสริ มสร้างสุขภาพด้วยตนเอง ให้รู้จกั การออกกําลังกาย ส่งเสริ มการรวมกลุ่ม
การตั้งชมรมคนรักสุขภาพ เป็ นต้นการฝึ กปฏิบตั ิธรรม ทําจิตใจให้ผอ่ งใส รวมทั้งให้รู้จกั การบริ โภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ถูก
หลักโภชนาการ พัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพบริ เวณอาคารบ้านเรื อนให้สะอาด น่าอยู่
- จัดให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารประจําหมูบ่ า้ น/ชุมชน
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และชุมชนมีคนที่มีความรู ้ เกิดคนดี คนเก่ง ควบคู่กบั คนมีคุณธรรม ในสังคมมากขึ้น
2) การส่ งเสริมให้ คนมีงานทํา
- ส่งเสริ มให้คนว่างงานมีอาชีพเสริ ม โดยให้การฝึ กอบรมเพิม่ ความรู ้ เพิม่ ทักษะฝี มือ ความรู ้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ
- สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน หรื อกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยจัดเป็ นเงินทุนระยะยาว รวมทั้งจัดให้มี
การระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพด้วย
3) จัดหาหลักประกันทางสังคม
- ให้การสงเคราะห์แก่คนยากจน เด็ก คนชรา และผูพ้ ิการ เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกองทุน ที่
เกี่ยวข้องกับด้านการสงเคราะห์ ให้มีความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม โปร่ งใส
4) การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
- จัดให้ทุกครอบครัวมีส่วนร่ วมในการรักษาความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สาํ คัญให้ รวมทั้งจัด
ฝึ กอบรมให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ได้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตลอดไป
- เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชุมชน/
หมู่บา้ น มีความรู ้ และสามารถระงับข้อพิพาทในหมู่บา้ นได้
5) ส่ งเสริมให้ ครอบครัว องค์ กรทางศาสนา โรงเรียน และชุมชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
- ปลุกจิตสํานึกให้มีความรักชุมชน รักท้องถิ่น ให้เป็ นคนมีระเบียบวินยั รู ้จกั หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความรัก
สามัคคี มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสังคม
- สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเข้าไปส่งเสริ มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการยอมรับจากสังคม รวมทั้งส่งเสริ ม
ประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
รณรงค์การแต่งกายประจําท้องถิ่น เป็ นต้น
- ส่งเสริ มให้ครอบครัว ได้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกในครัวเรื อน ควบคู่ไปกับพฤติกรรมการออม และบริ โภคที่
ถูกสุขลักษณะ
- ส่งเสริ มให้สถาบันทางศาสนา ให้สามารถถ่ายทอดหลักธรรมะสู่การปฏิบตั ิของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งมีการตรวจสอบพฤติกรรมขององค์กรทางศาสนาให้ประพฤติดี ประพฤติชอบอย่างเคร่ งครัด
- ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน ที่มุ่งให้สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบั กับชีวติ ประจําวัน ให้คิดเป็ น ทําเป็ น
รวมทั้งจัดหาแหล่งศึกษาหาความรู ้ภายในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
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รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน บริ หารงานให้สาํ เร็จบรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การบริ หารงานเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยนําหลักการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน
เกินความจําเป็ น มีการปรับปรุ งภารกิจของส่วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมนําหลักบริ หารจัดการที่ดี อัน
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักความคุม้ ค่า มี
ประกอบในการบริ หารงานในองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ในการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพนั้นให้นาํ
หลักธรรมาภิบาล (โปร่ งใส เป็ นธรรม ประหยัด ประสิ ทธิภาพ) มาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้น ซึ่งเทศบาล
ตําบลอูบมุง ได้นาํ หลักการบริ หารงานต่าง ๆ มาบริ หารจัดการพื้นที่ เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจองค์กร และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนมากที่สุด พร้อมกับส่งเสริ มประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน โดยการส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารราชการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทัว่ กัน
5.7.1 วัตถุประสงค์
1)เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดความ
คุม้ ค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2)เพื่อพัฒนาปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งวิธีการให้บริ การประชาชน รวมทั้งพัฒนาเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3)เพื่อส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
4)เพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว โปร่ งใส และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประชาชนสามารถรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้
5.7.2 เป้าหมาย
1)การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ เกิดความคุม้ ค่า มีผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน
2)ไม่มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น ให้ประชาชนประทับใจในการบริ การ
3)ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
4)การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ตรวจสอบ รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารราชการ
มากขึ้น
5)จัดทําศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารราชการอย่างมีระบบและทันสมัย
6)ส่งเสริ มประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่ วมให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น
5.7.3 แนวทางการพัฒนา
1)ปรับปรุ งกระบวนงาน ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานบริ การประชาชน และจัดหาเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพและ
คุม้ ค่า
2)การพัฒนาองค์กรและส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาสูงขึ้น ส่งบุคลากรเข้า
อบรม อบรมศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น เป็ นต้น
3)ส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมและประชาธิปไตย เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารราชการแก่ประชาชน
4)พัฒนาและส่งเสริ มการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิ ทธิภาพ
5)จัดทําห้องศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ

- 39 -

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1)การพัฒนาด้านคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุ ง บํารุ งรักษา ถนน สะพาน
ทางระบายนํ้า ให้ได้มาตรฐาน
1.2)การพัฒนาด้านขยายเขตไฟฟ้า ให้เพียงพอทุกครัวเรื อน
1.3)การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค และนํ้าเพื่อการเกษตร จัดหานํ้า
สะอาด สําหรับอุปโภค บริ โภค ให้เพียงพอทุกครัวเรื อน และจัดให้มี
แหล่งนํ้าสําหรับการเกษตรกรรม
1.4)จัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุ งแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
2.1)การพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2)การพัฒนาส่ งเสริ มการมีรายได้
2.3)ส่ งเสริ มกิจกรรมการออมและเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
2.4)อบรม ฝึ กทักษะ พัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน พร้อม
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
2.5)พัฒนาและส่ งเสริ มการเกษตรแก่ประชาชน
2.6)ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตทางการเกษตร
2.7)สนับสนุนทุนให้กลุ่มอาชีพ
2.8)ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-กองช่าง
-กองช่าง
-กองช่าง

-กองช่าง
-กองสวัสดิการสังคม (งานสวัสดิการฯ)
-กองสวัสดิการสังคม(งานสวัสดิการฯ)
-กองสวัสดิการสังคม(งานสวัสดิการฯ)
-กองสวัสดิการสังคม(งานสวัสดิการฯ)
-กองสวัสดิการสังคม(งานการเกษตร)
-กองสวัสดิการสังคม(งานสวัสดิการฯ ,
งานเกษตร)
-กองสวัสดิการสังคม(งานสวัสดิการ)
-กองสวัสดิการสังคม(งานสวัสดิการฯ)
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. การพัฒนาด้านส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณี ทอ้ งถิ่น

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1) เพิ่มช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3.2) ปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3.3) ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.4) ส่ งเสริ มอนุรักษ์ การสื บสานศิลปะและประเพณี ทอ้ งถิ่น
3.5) ส่ งเสริ มด้านนันทนาการและการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในท้องถิ่น
3.6) ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน จัดหาอาหารเสริ ม(นม)และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรี ยน
3.7)ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษา อนุ รักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.8)ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
4.1) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
4.2) การบริ หารจัดการกําจัดขยะและสิ่ งปฏิกูลขยะมูลฝอย
4.3)การส่ งเสริ มสุ ขภาพสาธารณสุ ขมูลฐานและป้ องกันโรคติดต่อ
4.4)ส่ งเสริ มกองทุนหลักประกันสุ ขภาพท้องถิ่น การอนามัยและ
สาธารณสุ ขชุมชนให้แก่ประชาชน
4.5)รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษต่อชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-กองการศึกษา (งานการศึกษา)
-กองการศึกษา (งานการศึกษา)
-กองการศึกษา (งานการศึกษา)
-กองการศึกษา(งานการศึกษา)
-กองการศึกษา(งานการศึกษา)
-กองการศึกษา (งานการศึกษา)
-กองการศึกษา (งานการศึกษา)
-กองการศึกษา (งานการศึกษา)
-กองการศึกษา(งานสาธารณสุ ข)
-กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
-กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
-กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

-กองสาธารณสุ ข ฯ (งานสาธารณสุ ข)
4.6)ส่งเสริ มให้ประชาชนออกกําลังกายเป็ นประจําเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแร -กองสาธารณสุ ข ฯ (งานสาธารณสุ ข)
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

5. การพัฒนาสังคม

6. การพัฒนาองค์กรและการบริ หารจัดการโดยหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
4.7)ชุมชนมีส่วนร่ วม บํารุ งรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งนํ้า
4.8)ส่ งเสริ มให้มีการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าชุมชนให้มีระบบนิ เวศน์ที่อุดมสมบูรณ์
4.9) ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณแหล่งนํ้าให้สวยงานเพือ่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคต
4.10) กําหนดมาตรการลงโทษ ผูบ้ ุกรุ ก ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดย
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
5.1) ส่ งเสริ มให้ราษฎรผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
5.2) ส่ งเสริ มสวัสดิภาพชุมชน
5.3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
5.4) สนับสนุนสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่ผสู ้ ู งอายุ คนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ่ วยเอดส์
5.5) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การจัดระเบียบสังคม และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
5.6)ส่ งเสริ มชุมชนให้น่าอยูป่ ลอดยาเสพติด
6.1) จัดหาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
6.2) การพัฒนาองค์กรและการฝึ กอบรม
6.3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
6.4)ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาสู งขึ้น ส่ งบุคลากรเข้าอบรม อบรมศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-กองสาธารณสุ ขฯ (งานสาธารณสุ ข,งาน
เกษตร)
-กองสวัสดิการสังคม (งานเกษตร,กองช่าง)
-สํานักปลัด
-กองสวัสดิการฯ(งานสวัสดิการฯ)
-กองสวัสดิการ ฯ (งานสวัสดิการฯ ,งาน
ป้องกัน)
-กองสวัสดิการ (งานสวัสดิการฯ)
-สํานักปลัด (งานป้องกันฯ)
-สํานักปลัด (งานป้องกันฯ)
-สํานักปลัด (งานบุคคลากรฯ)
-สํานักปลัด
-
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.5) ปรับปรุ งกระบวนงาน ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานบริ การประชาชน
ตลอดจนพัฒนาเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ คุม้ ค่า
6.6) พัฒนาและส่ งเสริ มการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
6.7) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารราชการแก่ประชาชน
6.8) จัดทําห้องศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา
ได้อย่างเป็ นระบบ
6.9) ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริ การ
6.10) ส่ งเสริ มให้ครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรี ยน ชุ มชนมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-สํานักปลัด / กองคลัง / กองช่าง/กอง
สาธารณสุ ข/กองการศึกษา/กองวิชาการ
และแผนงาน/กองสวัสดิการสังคม
-กองวิชาการและแผนงาน
-กองวิชาการและแผนงาน
-กองวิชาการและแผนงาน
-สํานักปลัด / กองคลัง / กองช่าง/กอง
การศึกษา/กองสาธารณสุ ขฯ/กองวิชาการ
และแผนงาน/กองสวัสดิการสังคม
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ส่ วนที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลไปสู่ การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญ จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือร่ วมใจจากทุกฝ่ าย ผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และค่านิยมของคนในท้องถิ่นให้ตระหนักและเข้าใจ รวมทั้งเรี ยนรู ้จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เกิด
วิสยั ทัศน์ร่วมกัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้คนในท้องถิ่นคิดเป็ น ทําเป็ น พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นมีจิตสํานึกที่ดี รู ้รัก
สามัคคี รู ้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ ในด้านการทํางานนั้นต้องปรับระบบการบริ หาร ปรับบทบาทหน่วยงานของรัฐให้เป็ นตัวประสาน
และสนับสนุนให้ชุมชนจัดทําแผนพัฒนาของชุมชนขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้ทุกครัวเรื อน
ในชุมชน/หมู่บา้ นได้มีส่วนร่ วมในการจัดทํา เพื่อแผนพัฒนาจะได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด พร้อม
จะต้องจัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผน เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้วางไว้ เพื่อความ
โปร่ งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็ นการประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งงบประมาณ ได้มากขึ้น
แนวทางการดําเนินงาน
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีทาํ งานใหม่ จากการคิดแบบต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทํา มาเป็ นการร่ วมคิด ร่ วมทํา และมีส่วนร่ วมใน
การนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) เสริ มสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ ให้เกิดการสร้างความรู ้และการมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ ให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจ มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของท้องถิ่น มีความพร้อมและมีส่วนร่ วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ โดยให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม เป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิ
2) ส่งเสริ มสถาบันการศึกษา จัดให้มีการเรี ยนการสอน และการพัฒนาการสร้างองค์กร การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ งที่ผา่ นมา เพื่อสามารถนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างยัง่ ยืน
3)ส่งเสริ ม เผยแพร่ ความรู ้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และการนําแผนไปปฏิบตั ิ โดยมี
การประสานงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างชุมชน/หมูบ่ า้ น ในท้องถิ่น ให้ร่วมคิด ร่ วมทํา และร่ วมรับผิดชอบ
4) สนับสนุนการจัดทําแผนแม่บทหรื อแผนหลัก ที่มีลกั ษณะเป็ นแผนงานองค์รวม ซึ่งเป็ นแผนที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากหลาย
หน่วยงาน หลายภาคส่วน มาร่ วมดําเนินการ มีแผนงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
5) สนับสนุนการจัดทําแผนระดับหมู่บา้ น /ชุมชน ให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีสาระบ่งถึงหลักการ
เหตุผล วิสยั ทัศน์การพัฒนา วัตถุประสงค์เป้ าหมายและภารกิจหลัก ตลอดจนรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ มีสดั ส่วนการใช้ทรัพยากร
และการเงิน และมีหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งแนวทางในการติดตามประเมินผล และอยูบ่ น
พื้นฐานการพึ่งตนเองเป็ นหลัก เป้ าหมายคือมุ่งการแก้ไขปั ญหาความยากจน ดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส และการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม เป็ น
การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืนตลอดไป
6) การดําเนินการตามแผนงาน ต้องจัดลําดับความสําคัญที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งปรับปรุ ง หรื อปรับลดแผนงาน/โครงการ
ที่มีผลดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อหมดความจําเป็ น เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และเป็ นการประหยัดงบประมาณ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของคนในสังคมด้วย
7) เสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ควบคู่กบั การลดความขัดแย้งในสังคม อันเนื่องมาจากการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ โดยเลือกใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับประเภทของโครงการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ สามารถเข้าถึง
กลุ่มคนทุกระดับได้อย่างทัว่ ถึง เพื่อป้ องกันและลดความขัดแย้งในสังคม
8) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก
ประชาชนในท้องถิ่น และให้ประชาชนสามารถเสนอแนะต่อโครงการได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย มีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหาอย่าง
มีเหตุผล โดยการใช้เสี ยงส่วนมาก
9) ประสานการวางแผน ติดตามประเมินผล และตรวจสอบผลงาน มีเกณฑ์ช้ ีวดั ประเมินผลงานที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อสามารถ
นํามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยมีการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง

- 44 โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผล
มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งแผนงาน/โครงการประจําปี อย่างต่อเนื่อง
10) พัฒนาความรู ้และเสริ มสร้างความเข้าใจ ในเรื่ องการติดตามประเมินผลการพัฒนา และการจัดทําดัชนีช้ ีวดั ให้แก่
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโดยใช้กระบวนการฝึ กอบรม เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม
ประเมินผล และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาล
ตําบลอูบมุง ออกคําสัง่ ที่ 342/2557 ลงวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล เป็ นองค์กรรับผิดชอบในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแบบรายงานการ
ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยการติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน แบบรายงานเป็ น
การติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภ่ ายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ และ
ผลของการดําเนินโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรื อไม่ โดยการติดตามผลระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ และการ
ประเมินผลเมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็ จ เปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะกําหนดเป็ นรายไตรมาส
(ตามแบบประเมิน) เพื่อทําการเก็บและรวบรวมข้อมูล ของการดําเนินการของโครงการต่าง ๆ และการดําเนินการตามแผนงานที่มีการระบุ
เอาไว้แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลของตนเอง ว่าได้ดาํ เนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการ เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อแผนงานที่ได้ระบุไว้
แล้วจัดทําเป็ นรายงาน เพื่อการรับรู ้เป็ นการภายใน เพื่อให้ทราบถึงระดับความสําเร็ จของแผนงาน แล้วส่งข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและ
ประเมินผลระดับจังหวัด รวบรวมทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลของเทศบาล เพื่อประสานการจัดการ
และเชื่อมโยงกลยุทธ์ระหว่างหน่วยติดตามและประเมินผลระดับจังหวัดกับหน่วยติดตามและประเมินผลระดับเทศบาล เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการเป็ น
ราย 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม ) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม ) ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน ) ไตรมาสที่ 4
( กรกฎาคม – กันยายน ) โดยกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินโครงการในภาพรวมอย่าง
น้อย ปี ละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอูบมุง โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรู ปแบบที่กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนดเป็ นแนวทางไว้ คือ
1.แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. / ถนนลาดยาง / ถนนหิ นคลุก / ถนนลูกรัง

โครงการ
1)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง
ถนนเกษตรพานโพ
2)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete
สายทางวัดป่ าดงบัง – ซําผักหนาม หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง
3)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete
สายทางศาลาอเนกประสงค์ม.10 – นานางบัวผัน จิตรชาตรี หมู่
ที่ 10 บ้านห้วยไร่ บูรพา
4)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนชัยศรี หมูท่ ี่ 5 ถึงทุ่ง
ห้วยทราย
5)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 เส้นทางไร่ นาย
พระลักษณ์ถึงสามแยกป่ าชุมชนบ้านห้วยไร่ บูรพา
6)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 เส้นทางข้างอนามัย ถึง
ห้วยโสกจิก
7)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 เส้นทางหลังวัดทุ่งสว่าง
ถึง ลําห้วยหลวง

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

35,000 ตรม.

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

4,000 ตรม.

-

4,000

-

-

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

5,000 ตรม.

-

5,000

-

-

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

5,000 ตรม.

5,000

-

-

-

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

4,000 ตรม.

-

4,000

-

-

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

4,000 ตรม.

-

4,000

-

-

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

1,1000 ตรม.

-

-

1,1000

-

-

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. / ถนนลาดยาง / ถนนหิ นคลุก / ถนนลูกรัง

โครงการ
8)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางวัด
อูบมุงเหนือ ม. 9 ถึง เส้นทางเกษตรห้วยพานโพ,บ้านห้วยไร่
9)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางจากหมูบ่ า้ นหนองบัวเงิน
ถึงวัดเขาช่องชาด หมู่ที่ 7 (ถนนสสุระ)
10)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางจากบ้านหนองคํา ม. 8
ถึง บ้านหนองบัวเงิน หมูท่ ี่ 7 (ถนนอุทิศพัฒนา)
11)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางสายมิตรภาพไมตรี
เชื่อมต่อหมู่บา้ นโคกหนองแซง หมู่ที่ 9
12)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางจากหมู่บา้ นห้วยไร่
บูรพา ไปถึงวัดเทพภูดิน หมู่ที่ 10
13)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากศาลากลางบ้านห้วยไร่ บูรพา
ม.10 ถึงเส้นทางห้วยผักขา (ถนนสุขสันต์)
14)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 , 1
15)โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

7,000

7,000

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

35,000 ตรม.

7,000

7,000

7,000

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

17,500 ตรม.

-

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

12,500 ตรม.

-

5,000

-

2,500

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

7,500 ตรม.

-

-

5,000

-

3,500

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

15,000 ตรม.

5,000

-

5,000

-

5,000

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยาง

10,000 ตรม.

-

-

5,000

-

5,000

กองช่าง

-จํานวนถนนลาดยางที่ก่อสร้าง
-ปริ มาณผิวจราจรถนน คสล.ที่ก่อสร้าง

3 สาย
30,000 ตรม. 10,000

1
5,000

5,000

1
5,000

1
5,000

กองช่าง
กองช่าง

7,000

7,000

3,500

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. / ถนนลาดยาง / ถนนหิ นคลุก / ถนนลูกรัง

โครงการ
16)โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางรอบวัดหนองบัวเลิงหมู่ 7
17)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยไร่ หมูท่ ี่ 4 สายทางสาม
แยกบ้านนายแสน บรรเทา – ลําห้วยหลวง(สะพาน)
18)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกผักหอม หมูท่ ี่ 2 สายทาง
บ้านโคกผักหอม – หนองบัวเงิน
19)โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เส้นทางถนนมิตรไมตรี วัดรัตนมงคล
20)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางจากหน้าวัดรัตนมงคล
ม.1 ถึงถนนมิตรไมตรี บ้านห้วยไร่ ม.4
21)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกโรงเรี ยนบ้านโนน
ชัยศรี ไปถึงวัดซําผักหนาม หมู่ที่ 5
22)โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 เส้นทางหนองบัวเงิน ถึง
วัดเขาช่องชาด(ถนนสสุระ)

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-ปริ มาณผิวจราจรถนน คสล.ที่ก่อสร้าง
-ปริ มาณผิวจราจรถนน คสล.ที่ก่อสร้าง

2,800 ตรม.
2,800 ตรม.

-

1,800
-

2,800

1,000
-

-

กองช่าง
กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนน คสล.ที่ก่อสร้าง

4,000 ตรม.

2,000

-

1,000

1,000

-

-ปริ มาณผิวจราจรถนน คสล.ที่ก่อสร้าง

.1,2000 ตรม.

-

6,000

-

6,000

-

-ปริ มาณผิวจราจรถนน คสล.ที่ก่อสร้าง

8,500 ตรม.

-

3,000

3,000

2,000

-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยางที่ก่อสร้าง

10,000 ตรม.

5,000

-

5,000

-

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนน ลาดยางที่ก่อสร้าง

12,000 ตรม.

-

7,000

-

5,000

-

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. / ถนนลาดยาง / ถนนหิ นคลุก / ถนนลูกรัง

โครงการ
23)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling)สายทางหน้าบ้านพ่อ
แสน บรรเทา – สี่ แยกทางออกกุดหมากไฟ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่
– หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไร่ บูรพา(ถนนแสงสว่างธรรม)
24)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling)สายทางสามแยกบ้าน
โคกผักหอม หมูท่ ี่ 2 – บ้านหนองบัวเงิน หมูท่ ี 7
25)โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 -10
26)โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
27)โครงการก่อสร้างถนน ดินหมูท่ ี่ 8,4

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยางที่ก่อสร้าง

6,000 ตรม.

-

3,000

-

3,000

-

กองช่าง

-ปริ มาณผิวจราจรถนนลาดยางที่ก่อสร้าง

18,000 ตรม.

-

7,000

-

7,000

4,000

กองช่าง

3
35,000

3
35,000

3
35,000

3
48,000

กองช่าง
กองช่าง

10,000

10,000

10,000

10,000

กองช่าง

-จํานวนถนน คสล.ที่ก่อสร้าง
22 สาย
10
-ปริ มาณผิวจราจรถนนหิ นคลุกที่ก่อสร้าง 38 188,000 ตรม. 35,000
สายทาง
-ปริ มาณผิวจราจรถนนดินที่ก่อสร้าง 7 สายทาง 40,000 ตรม. -
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

.โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม ถนน คสล./ถนนหิ นคลุก/ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง

โครงการ
1) โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางในเขต
เทศบาลตําบลอูบมุง
2) โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ในเขตเทศบาล
ตําบลอูบมุง
3)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนน หิ นคลุกในเขต
เทศบาลตําบลอูบมุง
4)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลูกรังในเขตเทศบาล
ตําบลอูบมุง
5)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนน ดินในเขตเทศบาล
ตําบลอูบมุง

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนถนนลาดยางที่ปรับปรุ งซ่อมแซม

5 สาย

1

1

1

1

1

กองช่าง

-จํานวนถนน คสล.ที่ปรับปรุ งซ่อมแซม

10 สาย

2

2

2

2

2

กองช่าง

-จํานวนถนน หิ นคลุกที่ปรับปรุ งซ่อมแซม

10 สาย

2

2

2

2

2

กองช่าง

-จํานวนถนน ลูกรัง ที่ปรับปรุ งซ่อมแซม

5 สาย

1

1

1

1

1

กองช่าง

-จํานวนถนน ดิน ที่ปรับปรุ งซ่อมแซม

5 สาย

1

1

1

1

1

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

โครงการก่อสร้างร่ องระบายนํ้า สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการ
1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมูท่ ี่ 3
2) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 4
3)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 6
4)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 7
5)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 1
6)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 2
7)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 5
8)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 8
9)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 9
10)โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.แบบมีฝาปิ ด หมูท่ ี่ 10
11)โครงการก่อสร้างปิ ดฝารางระบายนํ้า คสล.บ้านอูบมุงเหนือ
12)โครงการขุดทําคลองส่งนํ้าจากถนนสู่ลาํ ห้วยขมิน้ หมูท่ ี่ 6
13)โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด คสล. หมู่ที่ 6 , 8 , 5 , 4
14)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 4 , 6 , 3
15)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าภายในเขตเทศบาลตําบลอูบ
มุง

ตัวชี้วดั (Kpls)
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนรางระบายนํ้าที่ก่อสร้างปิ ดฝา
-ความยาวคลองส่งนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนบล็อกคอนเวิร์ดที่ก่อสร้าง
-จํานวนท่อเหลี่ยม คสล. ที่ก่อสร้าง
-จํานวนระยะทางท่อระบายนํ้า คสล.ที่
ก่อสร้าง

ปี 58-62

ปี 58

1,200 เมตร
1,200 เมตร
800 เมตร
1,200 เมตร
800 เมตร
1,200 เมตร
1,500 เมตร
800 เมตร
1,200 เมตร
1,500 เมตร
800 เมตร
2,000 เมตร
4 แห่ง
3 แห่ง
1,000 เมตร

400
400
200
400
200
300
400
300
400
400
400
1,000
1
1
200

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 59
ปี 60
200
400
200
400
200
300
400
200
200
400
200
1,000
1
1
200

200
200
200
200
200
200
300
200
200
300
200
1
200

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

200
100
200
100
200
200
200
100
200
200
1
200

200
100
100
200
200
200
200
200

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้ านคมนาคม

โครงการพัฒนาระบบจราจร

โครงการ
1) โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาล
2) โครงการติดป้ ายเตือนหรื ออุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร ภายใน
ตําบลอูบมุง
3) โครงการทาสี ตีเส้นการจราจร ถนนลาดยาง ภายในตําบลติดตั้ง
4) โครงการติดตั้งเครื่ องหมายบังคับจราจร
5) โครงการติดตั้งป้ ายบอกสถานที่
6) โครงการติดตั้งป้ ายเตือนจุดอันตราย
7) โครงการติดตั้งป้ ายถนน ป้ ายซอย

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

-จํานวนสัญญานไฟจราจรที่ติดตั้ง
-จํานวนป้ ายเตือนหรื ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง

10 แห่ง
20

-จํานวนระยะทางที่ปรับปรุ งทาสี จราจร
-จํานวนเครื่ องหมายจราจรที่ติดตั้ง
-จํานวนป้ ายบอกถานที่ที่ติดตั้ง
-จํานวนป้ ายเตือนที่ติดตั้ง
-จํานวนป้ ายถนน ป้ ายซอย ที่ติดตั้ง

6 ก.ม.
30 จุด
20 ป้ าย
30 ป้ าย
150 ป้ าย

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60
2
4
10
2
10
5
10
50

2
4
10
1
5
5
5
50

2
4
10
1
5
5
5
20

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

2
4
10
1
5
5
5
20

2
4
10
1
5
5
10

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้ านการขยายเขตไฟฟ้ า โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น/ชุมชน
โครงการ
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ที่ 6
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้ น หมู่ที่ 10

ตัวชี้วดั (Kpls)
-จํานวนครัวเรื อนได้ใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึ้น 5 ครัวเรื อ
ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
-จํานวนครัวเรื อนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5 ครัวเรื อน
ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
-จํานวนครัวเรื อนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5 ครัวเรื อน
ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
-จํานวนครัวเรื อนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5 ครัวเรื อน
ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
-จํานวนครัวเรื อนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5 ครัวเรื อน
ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

300 เมตร

100

100

100

-

-

กองช่าง

300 เมตร

100

100

100

-

-

กองช่าง

300 เมตร

100

100

100

-

-

กองช่าง

300 เมตร

100

100

100

-

-

กองช่าง

300 เมตร

100

100

100

-

-

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้ านการขยายเขตไฟฟ้ า โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
โครงการ
1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ ไป (DWG.NO.MD-601)
ทางหลวงถนนนาล้อม- โคกผักหอม
2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ ไป (DWG.NO.MD-601)
ทางหลวงถนนหนองคํา - เขาช่องชาด
3) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ ไป (DWG.NO.MD-601)
ทางหลวงถนนหนองบัวเงิน- หนองแวงจุมพล
4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ ไป (DWG.NO.MD-601)
ภายในตําบลอูบมุง
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ม. 1 - 10
6) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
7)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ม. 1 - 10

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง

42 ต้น

42

-

-

-

-

กองช่าง

-จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง

42 ต้น

-

42

-

-

-

กองช่าง

-จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง

42 ต้น

-

-

42

-

-

กองช่าง

-จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง

42 ต้น

-

-

-

42

-

กองช่าง

-จํานวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้ง
-จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
-จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ใช้การได้

50 จุด
40 ต้น
158 จุด

10
100%

10
100%

10
100%

10
100%

10
42
100%

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้ านการขยายเขตไฟฟ้ า โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
โครงการ
1)โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม. 1 - 10
2)โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การเกษตร ม. 1 - 10
3)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
การเกษตร ในเขตตําบลอูบมุง

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

-จํานวนครัวเรื อนเกษตรที่มีไฟฟ้าใช้ 5 ครัวเรื อน 10 หมู่บา้ น
-จํานวนครัวเรื อนเกษตรที่มีไฟฟ้าใช้ 5 ครัวเรื อน 10 หมูบ่ า้ น
10 หมูบ่ า้ น
-จํานวนไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ใช้การได้ปกติ

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60
2
2
2

2
2
2

2
2
2

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

2
2
2

2
2
2

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้ านแหล่งนํา้ เพื่อการบริโภค อุปโภคและนํา้ เพื่อการเกษตร
โครงการ
1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นบ้าน หมูท่ ี่
8,5,2,10,4,6,7,9,1,3
2) ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น ม.3
3) โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9,1,3,4,10,8
4) โครงการอนุรักษ์แหล่งนํ้าสาธารณะภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
5) โครงการจัดตั้งโรงกลัน่ นํ้าดื่มชุมชน หมู่ที่ 9
6) โครงการก่อสร้างหอถังกักเก็บนํ้าคสล.วัดเขาช่องชาด หมู่ที่ 7
7) โครงการสนับสนุนถังเก็บนํ้าฝนขนาดใหญ่ในหมูบ่ า้ น ม.1-10
8)โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องกรองนํ้าพร้อมถังบรรจุน้ าํ ดื่มขนาด
ใหญ่ในชุมชน หมู่ที่ 1 -10

9)โครงการขยายเขตวางท่อนํ้าประปา หมู่ที่ 1 , 3 , 4

ตัวชี้วดั (Kpls)

โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าเพื่อการบริ โภค อุปโภค
เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนประปาหมู่บา้ นที่ก่อสร้าง

10 แห่ง

2

2

2

2

2

กองช่าง

-จํานวนประปาหมู่บา้ นที่ปรับปรุ งซ่อมแซม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้ใช้น้ าํ ประปาทัว่ ถึง
-จํานวนแหล่งนํ้าได้รับการอนุรักษ์
-จํานวนโรงกลัน่ นํ้าดื่มชุมชน
-หอถังเก็บนํ้า คสล.
-จํานวนถังเก็บนํ้าฝนขนาดใหญ่
-จํานวนเครื่ องกรองนํ้า

1 แห่ง
6 หมู่บา้ น
1 หมู่บา้ น
1 หมู่บา้ น
1 แห่ง
50 ถัง
10 เครื่ อง

1
2
1
2

1
1
10
2

1
1
15
2

1
15
2

1
1
2

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-จํานวนหมู่บา้ นที่ทาํ การก่อสร้างขยายเขต
วางท่อนํ้าประปา

3 หมู่บา้ น

1

1

1

-

-

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้ านแหล่งนํา้ เพื่อการบริโภค อุปโภคและนํา้ เพื่อการเกษตร

โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

1)โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ คสล. หมูท่ ี่ 3 , 9
2)โครงการก่อสร้างคองส่งนํ้า คสล. หมู่ที่ 5 , 7 , 6 ,10
3)โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 9, 2 , 5 , 6 , 8 1 ,3,
4 , 10
4)โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก หมู่ที่ 5
5)โครงการวางท่อส่งนํ้า คสล. เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7

-จํานวนครัวเรื อนที่มีน้ าํ เพียงพอทําการเกษตร
-จํานวนครัวเรื อนที่มีน้ าํ เพียงพอทําการเกษตร
-จํานวนบ่อบาดาลที่ก่อสร้าง

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

2 หมู่บา้ น
4 หมู่บา้ น
90 บ่อ

20

1
20

1
20

1
1
20

1
1
10

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-จํานวนครัวเรื อนที่มีน้ าํ เพียงพอทําการเกษตร 200 ครัวเรื อน
-ระยะทางก่อสร้างวางท่อส่งนํ้า คสล.
2,000 เมตร

-

1,000

-

1,000

200
-

กองช่าง
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้ านแหล่งนํา้ เพื่อการบริโภค อุปโภคและนํา้ เพื่อการเกษตร
โครงการ
1)โครงการขุดลอกฝายห้วยลึก บ้านโนนชัยศรี หมูท่ ี่ 5
2)โครงการขุดลอกคําปลาหลาย หมู่ที่ 7 จากถนนไปโคกภูกระแต
ถึง ถนนบ้านกุดหมากไฟ
3)โครงการขุดลอกห้วยขมิ้นจากใต้อ่างเก็บนํ้า ถึง ถนนลาดยาง
หนองคํา-ดงบัง
4)โครงการขุดลอกและปรับปรุ งภูมิทศั น์หว้ ยขมิ้น หมู่ที่ 8
5)โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าพานโพและขยายคันคูเพิ่มเติม ม. 9
6)โครงการขุดลอกคลองคําขี้ลิงถึงถนนใหญ่ บ้านหนองบัวเงิน
หมู่ที่ 7
7)โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จาก นาพ่อบุญมา ถึงหนองอีเตี้ย ม.6
8)โครงการขุดลอกคลองนํ้าร่ องข่า – ห้วยนํ้าเค็ม หมูท่ ี่ 9
9)โครงการขุดลอกลําห้วยขมิน้ จากนานายเคน กกฝ้าย - นานาย
เครื อ คํามะคูณ หมู่ที่ 8
10)โครงการขุดลอกหนองวังบอน หมู่ที่ 10
11)โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 5,1
12)โครงการขุดลอกแก้มลิงป้ องกันนํ้าท่วมตามแนวพระราชดําริ
อ่างเก็บนํ้าห้วยวังบอนพร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์ หมูท่ ี่ 10 บ้าน
ห้วยไร่ บูรพา

โครงการโครงการขุดลอก

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก
-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก

3,200 ตรม.
2,000 เมตร

2,000

3,200
-

-

-

-

กองช่าง
กองช่าง

-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก

1,000 เมตร

-

-

-

1,000

-

กองช่าง

-จํานวนลําห้วยที่ขดุ ลอกและปรับปรุ งภูมิทศั น์ 1 แห่ง
-จํานวนอ่างเก็บนํ้าที่ขดุ ลอด
1 แห่ง
-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก
2,000 เมตร

1
-

-

-

2,000

1
-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-ความยาวคลองนํ้าที่ได้รับการขุดลอก
-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก
-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก

-

-

1,000
1,000

-

1,000
-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

10,000
-

1

1,000
-

-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

1,000 เมตร
1,000 เมตร
1,000 เมตร

-ปริ มาตรที่ทาํ การขุดลอกหนองนํ้า
10,000 ตรม.
-ความยาวลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก
2,000 เมตร 1,000
-จํานวนลําห้วยที่ขดุ ลอกแก้มลิงและปรับปรุ ง
1 แห่ง
ภูมิทศั น์
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้ านแหล่งนํา้ เพื่อการบริโภค อุปโภคและนํา้ เพื่อการเกษตร
โครงการ

โครงการโครงการขุดลอก

ตัวชี้วดั (Kpls)

13)โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยขมิน้ ตอนล่าง บ้านหนองคํา
-ปริ มาตรอ่างเก็บนํ้าที่ได้รับการขุดลอก
หมู่ที่ 8
14)โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยพานโพ บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ -ปริ มาตรอ่างเก็บนํ้าที่ได้รับการขุดลอก
ที่ 9
15)โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที่ 5,3,1,8,6,9
-จํานวนลําห้วยที่ได้รับการขุดลอก

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

10,000 ตรม.

-

-

-

-

10,000

กองช่าง

12,000 ตรม.

-

-

-

12,000

-

กองช่าง

6 แห่ง

1

1

1

1

2

กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้ านแหล่งนํา้ เพื่อการบริโภค อุปโภคและนํา้ เพื่อการเกษตร
โครงการ
1)โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล. หมู่ที่ 4,9,3
2)โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด คสล. ห้วยคําขี้ลิง หมู่ที่ 7
3)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 1,4,10

ตัวชี้วดั (Kpls)

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายนํ้าล้น
เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

-จํานวนฝายนํ้าล้น คสล.ที่ก่อสร้าง
-จํานวนบล็อกคอนเวิร์ด คสล. ที่ก่อสร้าง
-จํานวนฝายนํ้าล้นที่ได้รับการปรับปรุ งใช้งาน
ได้

5 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง

2
-

1
1
1

1
1

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

1

-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่ งเสริมอาชีพให้ แก่ ประชาชน โครงการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
โครงการ
1)โครงการส่งเสริ มอาชีพในวัยเรี ยน
2)โครงการส่งเสริ มพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บา้ น ในเขต ต.อูบมุง
3)โครงการส่งเสริ มพัฒนาอาชีพกลุ่มทอเสื่ อพับบ้านนาล้อม
4)โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุ่มเยาวชนในเขตตําบลอูบมุง
5)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4
6)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมโรงสี ขา้ วชุมชนตําบลอูบมุง ม. 4
7)โครงการส่งเสริ มสนับสนุนกลุม่ สี ขา้ วชุมชนตําบลอูบมุง
8)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพเครื่ องจักสานในเขตตําบลอูบมุง
9)โครงการส่งเสริ มเพิ่มทักษะการทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 9
10)โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและหญ้าเลี้ยงสัตว์
11)โครงการสนับสนุนพันธุ์พืชยืนต้น ในตําบลอูบมุง
12)โครงการส่งเสริ มสนับสนุนพันธุ์ปลาแก่ประชาชนตําบลอูบมุง
13)โครงการฝึ กอบรมอาชีพภายในตําบลอูบมุง
14)โครงการสนับสนุนพันธุ์พืชไร่ พืชสวนแก่เกษตรกร ต.อูบมุง
15)โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุ่มแม่บา้ นสตรี ในเขตตําบลอูบมุง
16)โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุ่มนวดแผนไทยและอบสมุนไพร

ตัวชี้วดั (Kpls)

-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนโรงสีขา้ วที่ได้รับการซ่อมแซม
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
17)โครงการส่ งเสริ มกลุ่มเย็บผ้าในหมู่บา้ นในเขตตําบลอูบมุง -จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
18)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพทอผ้ากี่กระตุกในหมูบ่ า้ น ต..อูบมุง -จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)

ปี 58-62
500
500
500
500
500
1 แห่ง
100 ครัวเรื อน
500
300
500 ครัวเรื อน
500 ครัวเรื อน
500 ครัวเรื อน
500
500 ครัวเรื อน
500
500
500
500

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการ

100
100
100
100
100
1
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่ งเสริมอาชีพให้ แก่ ประชาชน โครงการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
โครงการ
19)โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุ่มแปรรู ปอาหาร ทําขนม ตัดผม
บริ การ ในหมูบ่ า้ นในเขตตําบลอูบมุง
20)โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุ่มช่างซ่อมรถไถนา ช่างเชื่อมโลหะ
21)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ในเขตตําบลอูบมุง
22)โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุ่มทอเสื่ อ ในหมูบ่ า้ น
23)โครงการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรในหมูบ่ า้ นตําบลอูบมุง
24)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพเลี้ยงไหมในหมู่บา้ นใน ต. อูบมุง
25)โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพโรงกรองนํ้าดื่ม
26)โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงสี ชุมชนตําบลอูบมุง ม.4
27)โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
28)โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าฝ้ายในตําบลอูบมุง
29)โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าสามตะกอ
30)โครงการอุดหนุนส่งเสริ มยุวเกษตรกร
31)โครงการอุดหนุนจัดอบรมอาชีพให้เยาวชนและแม่บา้ น
32)โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพผ้าหมักโคลน
33)โครงการอุดหนุนการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล
34)โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในเขตเทศบาลตําบลอูบมุง

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)

300

100

50

50

50

50

กองสวัสดิการฯ

-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ มอาชีพ
ด้านการเกษตร
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)

300
300
300
300
300
100 ครัวเรื อน
100 ครัวเรื อน
300 ครัวเรื อน
300 ครัวเรื อน
300 ครัวเรื อน
200
300
500
1,500 ครัวเรื อน

100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
500

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
500

50
50
50
50
50
20
20
50
50
50
50
50
100
500

50
50
50
50
50
20
20
50
50
50
50
50
100
500

50
50
50
50
50
10
10
50
50
50
50
50
100
500

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

500

100

100

100

100

100

กองสวัสดิการ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่ งเสริมการมีรายได้

โครงการพัฒนาส่งเสริ มการมีรายได้

โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

1)โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกมะม่วงเพื่อการส่งออก
2)โครงการจัดซื้อรถไถนาเพื่อการเกษตรประจําตําบลอูบมุง
3)โครงการส่งเสริ มผลิตผลทางการเกษตรในหมูบ่ า้ น
4)โครงการก่อสร้างโรงอบสมุนไพรหมู่ที่ 4 ,10
5)โครงการปรับปรุ งโรงเลี้ยงไหมเป็ นศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 10
6)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพผลิตข้าวกล้อง ในหมูบ่ า้ น
7)โครงการส่งเสริ มรายได้ประจําตําบลอูบมุง
8)โครงการฝึ กอบรมนวดแผนไทยและสปาร์ภายในตําบลอูบมุง
9)โครงการส่งเสริ มการขยายพันธุ์สตั ว์เลี้ยงชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
10)โครงการฝึ กอบรมการทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ
11)โครงการส่งเสริ มอาชีพเด็กวัยเรี ยนในโรงเรี ยนในตําบลอูบมุง
12)โครงการจัดซื้อเครื่ องอบผลิตภัณฑ์หรื อแปรรู ป ผลผลิตทาง
การเกษตรภายในตําบลอูบมุง
13)โครงการสนับสนุนกลุ่มไม้ผล
14)โครงการส่งเสริ มปลูกพืชเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนตําบลอูบมุง
15)โครงการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
16)โครงการธนาคารเก็บเมล็ดพันธุ์พืช

เป้ าหมาย(Targets)

ผูร้ ับผิดชอบ

ปี 58-62

ปี 58

ปี 59

ปี 60

ปี 61

ปี 62

-จํานวนอาคารโรงคัดแยกมะม่วงที่ก่อสร้าง
-จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนอาคารโรอบสมุนไพรที่ก่อสร้าง
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอาชีพ (คน)
-จํานวนครัว เรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝี กอบรมต่อปี (คน)
-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ได้รับการส่งเสริ มอาชีพ
-จํานวนครัวเรื อนที่รวมกลุ่มอาชีพ

1 แห่ง
1,000 ครัวเรื อน
300 ครัวเรื อน
1 แห่ง
250
200 ครัวเรื อน
100 ครัวเรื อน
300
300
500
500 คน
100 ครัวเรื อน

1
200
100
50
100
100
100
100
-

200
50
50
50
50
50
100
100
-

200
50
1
50
50
50
50
50
100
100
-

200
50
50
50
50
50
50
100
100
100

200
50
50
50
50
50
100
100
-

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม

300 ครัวเรื อน
100 ครัวเรื อน

20

100
20

100
20

50
20

50
20

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

-จํานวนกลุ่มอาชีพที่มีแหล่งทุนต่อปี
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม

180 กลุ่ม
500 ครัวเรื อน

36
100

36
100

36
100

36
100

36
100

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

24
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่ งเสริมการมีรายได้

โครงการพัฒนาส่งเสริ มการมีรายได้
เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

17)โครงการป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรู พืช ในตําบลอูบมุง
18)โครงการส่งเสริ มการแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ชุมชน (หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์)
19)โครงการส่งเสริ มอาชีพให้กบั ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากจน
20)โครงการฝึ กอบรมการเลี้ยงและป้ องกันโรคสัตว์ปีก
21)โครงการจัดอบรมและส่งเสริ มการปลูกสบู่ดาํ
22)โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
23)โครงการส่งเสริ มเมล็ดพันธุ์ขา้ ว พันธุ์ดี แก่เกษตร
24)โครงการส่งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว
25)โครงการจัดตั้งกองทุนข้าว
26)โครงการอบรมปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหมในหมูบ่ า้ น
27)โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
28โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาบ่อดินในเขตตําบลอูบมุง
29)โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์ไก่พนั ธุ์พ้ืนเมืองในเขตตําบลอูบมุง
30)โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรี ตล้อมรอบโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน
31)โครงการส่งเสริ มกลุ่มเพาะเห็ด
32)โครงการส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ในตําบลอูบมุง
33)โครงการส่งเสริ มกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรี ย/์ ชีวภาพ

-จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ
-จํานวนสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
แปรรู ป
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับส่งเสริ มเมล็ดพันธุ์
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนกองทุนเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนโรงเลี้ยงไหมที่ก่อสร้างรั้ว
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)
-จํานวนผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม ต่อปี (คน)

250 ครัวเรื อน
5 ผลิตภัณฑ์

50
1

50
1

300
300
300
300
1,000 ครัวเรื อน
500 ครัวเรื อน
1 กองทุน
250 ครัวเรื อน
500 ครัวเรื อน
500 ครัวเรื อน
100 ครัวเรื อน
1 แห่ง
300
300
300

100
100
100
100
200
100
1
50
100
100
20
100
100
100

50
50
50
50
200
100
50
100
100
20
50
50
50

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

50
1

50
1

50
1

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

50
50
50
50
200
100
50
100
100
20
1
50
50
50

50
50
50
50
200
100
50
100
100
20
50
50
50

50
50
50
50
200
100
50
100
100
20
50
50
50

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่ งเสริมการมีรายได้
โครงการ
34)โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องมือการเกษตร
35)โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอูบมุง
36)โครงการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ OTOP และช่องทางการจําหน่าย
37)โครงการจ้างงานนักเรี ยนช่วงปิ ดภาคเรี ยนในเขตตําบลอูบมุง
38) โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย
39) โครงการอุดหนุนจัดงานกาชาดประจําปี อําเภอหนองวัวซอ
“มะม่วงแฟร์”
40) โครงการอุดหนุนกลุ่มปลูกไม้ผล ตําบลอูบมุง
41)โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพให้กบั เด็กนักเรี ยนในเขตเทศบาล
ตําบลอูบุง

โครงการพัฒนาส่งเสริ มการมีรายได้
เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงที่
จัดตั้ง
-จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ ก
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง
-จํานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริ ม(ต่อปี )
-จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริ ม

10 หมูบ่ า้ น
1 แห่ง

2
-

2
-

2
1

2
-

2
-

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

5 ผลิตภัณฑ์
750 คน

1
15

1
10

1
150

1
150

1
150

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

1 กลุ่ม
500 ครัวเรื อน

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

-จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริ ม
100 ครัวเรื อน
-จํานวนโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลอูบ
6 โรง
มุง

20
6

20
6

20
6

20
6

20
6

กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 3 การส่ งเสริมการออมและเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการออมและเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1)โครงการส่งเสริ มการทําบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรื อน
2)โครงการส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
3)โครงการธนาคารชุมชน
4)โครงการส่งเสริ มกิจกรรมออมวันละบาทในชุมชน
5)โครงการศูนย์สาธิตการเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ มบัญชี
รายรับ-รายจ่าย
-ครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
พอเพียง
-จํานวนครัวเรื อนที่ร่วมกิจกรรมออมเงินใน
ชุมชน
-จํานวนครัวเรื อนที่ร่วมกิจกรรมออมเงินใน
ชุมชน
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

1,000 ครัวเรื อน

200

200

200

200

200

กองสวัสดิการ

1,000 ครัวเรื อน

200

200

200

200

200

กองสวัสดิการ

1,000 ครัวเรื อน

200

200

200

200

200

กองสวัสดิการ

1,000 ครัวเรื อน

200

200

200

200

200

กองสวัสดิการ

1,000 ครัวเรื อน

200

200

200

200

200

กองสวัสดิการ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 เพิม่ ช่ องทางในการรับรู้ข้อมูลข่ าวสารให้ แก่ ประชาชน โครงการส่งเสริ มเพิ่มช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1)โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5,6
2)โครงการปรับปรุ งศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5,7,9,10,2,8,
3)โครงการก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์เทศบาลประจําหมูบ่ า้ น
4)โครงการก่อสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9
5)โครงการปรับปรุ งศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หมู่ที่ 9
6)โครงการก่อสร้างศูนย์วนศาสตร์ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่ บูรพา ม.10
7)โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชนประจําหมู่บา้ น หมู่ที 2 , 6
8)โครงการปรับปรุ งหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ภายในตําบลอูบมุง
9)โครงการล้อมรั้ว คสล.บริ เวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5,7
10)โครงการจัดซื้อสื่ อการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
11)โครงการจัดที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น ในตําบลอูบมุง
12)โครงการจัดซื้อเครื่ องเสี ยงประจําหมูบ่ า้ นในเขตตําบลอูบมุง
13)โครงการจัดหนังสื อพิมพ์และวารสารเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของชุมชนในเขตตําบลอูบมุง
14)โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในหมู่บา้ น

-จํานวนศาลาอเนกประสงค์ที่ก่อสร้าง
-จํานวนศาลาอเนกประสงค์ที่ปรับปรุ ง
-จํานวนป้ ายประชาสัมพันธ์ที่ก่อสร้าง
-จํานวนศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนที่ก่อสร้าง
-จํานวนศูนย์ กศน.ที่ปรับปรุ ง
-จํานวนศูนย์วนศาสตร์ที่ก่อสร้าง
-จํานวนห้องสมุดชุมชนที่ก่อสร้าง
-จํานวนหอกระจายข่าวที่ได้รับการปรับปรุ ง
-จํานวนรั้ว คสล.ที่ก่อสร้าง
-จํานวนสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านดาวเทียม
-จํานวนทีอ่านหนังสื อพิมพ์ที่จดั ตั้ง
-จํานวนเครื่ องเสี ยงที่จดั ซื้อให้หมูบ่ า้ น
-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รับการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ชุมชน (ต่อปี )
-จํานวนศูนย์ถายทอดเทศโนโลยีในหมูบ่ า้ น

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

2 แห่ง
6 แห่ง
40 ป้ าย
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
10 แห่ง
2 แห่ง
5 แห่ง
10 แห่ง
10 หมูบ่ า้ น
10 หมูบ่ า้ น

1
1
20
2
1
2
2
10

1
5
1
2
1
2
2
10

1
1
5
1
1
2
1
2
2
10

1
5
1
1
2
1
1
2
2
10

2
5
2
1
1
2
2
10

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา

1 แห่ง

-

-

-

-

1

กองช่าง

- 67 -

การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การก่ อสร้ าง ปรับปรุงศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โครงการ
1)โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมูท่ ี่ 3
2)โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลอูบมุง
หมู่ที่ 2 ,5, 6 , 7 , 4
3)โครงการสร้างสนามเด็กเล็ก พร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่เด็ก
4)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ศูนย์เด็กเล็กในเขตตําบลอูบมุง
5)โครงการสนับสนุนบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลอูบมุง
6)โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดงบัง
7)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดสว่าง
อารมณ์
8)โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมูท่ ี่ 4 , 9 , 2
9)โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
10)โครงการจัดซื้อเครื่ องกรองนํ้าดื่มให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน
6 ศูนย์

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ก่อสร้าง
-จํานวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ปรับปรุ ง

1 แห่ง
5 แห่ง

1
1

1

1

1

1

กองช่าง
กองช่าง

-จํานวนสนามเด็กเล็กที่ก่อสร้าง
-จํานวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ปรับปรุ งภูมิทศั น์
-จํานวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ได้รับสนับสนุน
-จํานวนเสาธงที่ก่อสร้าง
-จํานวนถนนที่ก่อสร้าง

6 แห่ง
6 แห่ง
6 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

1
1
6
1

1
1
6
-

1
1
6
-

1
1
6
1
-

2
2
6
-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-จํานวนรั้วที่ก่อสร้าง
-จํานวนเด็กเล็กที่ได้รับการส่งเสริ มกิจกรรม
(ต่อปี )
-เด็กนักเรี ยนได้มีน้ าํ ดื่มที่สะอาด

3 แห่ง
276 คน

2
276

1
276

276

276

276

กองช่าง
กองการศึกษา

6 แห่ง

6

-

-

-

-

กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่ งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

โครงการส่งเสริ มการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

1)โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตําบลอูบมุง
2)โครงการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนแบบจานดาวเทียมให้ร.ร. , ศูนย์

-จํานวนศูนย์คอมพิวเตอร์ฯที่ก่อสร้าง
-จํานวนโรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่
ได้รับการส่งเสริ มสื่ อการเรี ยน
-จํานวนคอมพิวเตอร์ที่จดั ซื้อ
-จํานวนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ได้รับครุ ภณั ฑ์
การเรี ยนการสอนครบถ้วนทุกปี
-จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
อบรมพัฒนาประสิ ทธิภาพ (ต่อปี )
-จํานวนครั้งที่จดั กิจกรรมแก่เด็กเล็ก
-จํานวนเด็ก นักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนคอมพิวเตอร์ที่จดั ซื้อ
-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนโรงเรี ยนที่ได้รับการสนับสนุนจ้างพี่
เลี้ยงเด็กต่อปี
-จํานวนคอมพิวเตอร์ที่อดุ หนุนแก่โรงเรี ยน

1 แห่ง
12 แห่ง

3

3

20 เครื่ อง
6 แห่ง

6

125 คน

เด็กเล็ก ภายในตําบลอูบมุง

3)โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
4)โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ศูนย์เด็กเล็ก
5)โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิ ทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา/
คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6)โครงการบัณฑิตน้อย
7)โครงการส่งเสริ มกิจกรรมผูเ้ รี ยน
8)โครงการลานเรี ยนลานธรรม
9)โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา
10)โครงการค่ายวิชาการสําหรับเด็กและเยาวชน
11)โครงการอุดหนุนจ้างพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
12)โครงการอุดหนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

2

2

1
2

กองการศึกษา
กองการศึกษา

6

20
6

6

6

กองการศึกษา
กองการศึกษา

25

25

25

25

25

กองการศึกษา

5 ครั้ง
4,000 คน
500 คน
6 เครื่ อง
500 คน
6 โรงเรี ยน

1
800
100
6
100
6

1
800
100
100
6

1
800
100
100
6

1
800
100
100
6

1
800
100
100
6

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

60 เครื่ อง

-

20

10

20

10

กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่ งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โครงการ
13)โครงการอุดหนุนกิจกรรมการแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ของโรงเรี ยนในเขตตําบลอูบมุง
14)โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตตําบล
15) อุดหนุนโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรี ยนต้นแบบ
16)อุดหนุนการบริ หารจัดการโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.

โครงการส่งเสริ มการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ(ต่อปี )
-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรม

500 คน

100

100

100

100

100

กองการศึกษา

500 คน

100

100

100

100

100

กองการศึกษา

-จํานวนโรงเรี ยนต้นแบบประจําตําบลที่
ได้รับการส่งเสริ ม (ต่อปี )
-จํานวนโรงเรี ยนที่ได้รับการอุดหนุนต่อปี

5 แห่ง

1

1

1

1

1

กองการศึกษา

6 โรงเรี ยน

6

6

6

6

6

กองการศึกษา

ตัวชี้วดั (Kpls)
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่ งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โครงการ
1)โครงการอาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2)โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.

โครงการส่งเสริ มให้เด็กนักเรี ยนมีอาหารกลางวันและอาหารเสริ มกินตลอดทั้งปี
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

-จํานวนเด็กเล็ก อนุบาล – ป.6 ได้รับอาหาร
เสริ ม(นม)ครบทุกคนต่อปี
-จํานวนเด็กเล็กศูนย์พฒั นาฯที่ได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคนต่อปี
-จํานวนเด็กนักเรี ยนที่ได้รับอาหารเสริ มครบ
ทุกคน ต่อปี

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

5,410 คน

1,082

1,082

1,082

1,082

1,082

กองการศึกษา

1,380 คน

276

276

276

276

276

กองการศึกษา

2,815 คน

563

563

563

563

563

กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่ งเสริมอนุรักษ์ การสื บสานศิลปะและประเพณีท้องถิ่น
โครงการ

โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์ การสื บสานศิลปะและประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รับการส่งเสริ มฯ ต่อปี
-จํานวนเด็ก เยาวชน ที่เข้าอบรมจริ ยธรรม

10 หมูบ่ า้ น
500 คน

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

กองการศึกษา
กองการศึกษา

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมฝึ กอบรม
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมฝึ กอบรม
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ต่อปี
-จํานวนศูนย์วฒั นธรรมที่จดั ตั้ง
-จํานวนประชาชนที่เข้าอบรมจริ ยธรรม
-จํานวนกิจกรรมงานรัฐพิธีวนั สําคัญที่จดั
กิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
9)โครงการประเพณี ลอยกระทง ตําบลอูบมุง
10)โครงการส่งเสริ มวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน(วัดอูบมุงเหนือ ) -จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
11)โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
12)โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
13)โครงการจัดงานประเพณี วนั สงกรานต์
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
14)โครงการบวชสามเณร/บวชชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน ในเขต
ตําบลอูบมุง

250 คน
250 คน
2,500 คน
1 แห่ง
500 คน
12 ครั้ง

50
50
500
100
12

50
50
500
1
100
12

50
50
500
100
12

50
50
500
100
12

50
50
500
100
12

กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักปลัด

4,000 คน
500 คน
4,000 คน
1,500 คน
1,500 คน
500 คน

800
100
800
300
300
100

800
100
800
300
300
100

800
100
800
300
300
100

800
100
800
300
300
100

800
100
800
300
300
100

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

1)โครงการส่งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภายในตําบลอูบมุง
2)โครงการฝึ กอบรมเยาวชนสัมพันธ์คุณธรรมจริ ยธรรม ภายใน
ตําบลอูบมุง
3)โครงการส่งเสริ มดนตรี พ้ืนเมือง เช่น พิณ แคน รํามะนา กลองยาว
4)โครงการส่งเสริ มศิลปะการพูด ผญา การขับสารภัญญะ
5)โครงการจัดประเพณี แข่งเรื อในเขตตําบลอูบมุง
6)โครงการจัดตั้งศูนย์วฒั นธรรมประจําตําบลอูบมุง
7)โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมประชาชนในตําบลอูบมุง
8)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่ งเสริมอนุรักษ์ การสื บสานศิลปะและประเพณีท้องถิ่น
โครงการ
15)โครงการจัดกิจกรรมลงแขกทํานา / เกี่ยวข้าว ในตําบลอูบมุง
16)โครงการแห่เทียนพรรษาประจําตําบลอูบมุง
17)โครงการส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
18)โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์วฒั นธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนพรรษา
84 พรรษา
19)โครงการอุดหนุนการจัดงานปร ะจําปี “กาชาดโฮมพาแลง แห่
บายศรี ธานีผา้ หมี่ขิด อุดรธานี”
20)โครงการอุดหนุนศูนย์วฒั นธรรมประจําตําบลอูบมุง
24

โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์ การสื บสานศิลปะและประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

1,000 คน
1,500 คน
500 คน
1,500 คน

200
300
100
300

200
300
100
300

200
300
100
300

200
300
100
300

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

200
300
100
300

กองสวัดิการ
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองการศึกษา

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

1,500 คน

300

300

300

300

300

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ต่อปี

500 คน

100

100

100

100

100

สํานักปลัด
กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 ส่ งเสริมด้ านนันทนาการและการกีฬา
โครงการ
1)โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจําหมู่บา้ น หมู่ที่ 6,2,4,10,7
2)โครงการปรับปรุ งลานหน้าโรงเลี้ยง หมู่ที่10 (หิ นคลุก)
3)โครงการส่งเสริ มศิลปะมวยไทยในเขต ตําบลอูบมุง
4)โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจําหมูบ่ า้ น (เวทีมวย )
5)โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ประจําหมูบ่ า้ น ในตําบลอูบมุง
6)โครงการปรับปรุ งสนามกีฬาประจําหมูบ่ า้ น หมู่ที่ 4,7
7)โครงการส่งเสริ มแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์อาํ เภอหนองวัวซอ
8)โครงการออกกําลังกายสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงภายในตําบลอูบมุง
9)โครงการจัดตั้งและส่งเสริ มทีมกีฬาประจําตําบลอูบมุง
10)โครงการส่งเสริ มพัฒนาการกีฬาในตําบลอูบมุง
11)โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจําตําบล
12)โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสานสัมพันธ์
13)โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดประจําปี
14)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาฯ
15)โครงการก่อสร้างติดตั้งสปอร์ตไลท์ลานกีฬา
16)โครงการส่งเสริ มกีฬาเยาวชน

โครงการส่งเสริ มด้านนันทนาการและการกีฬา
ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

-จํานวนลานกีฬาที่ก่อสร้าง
5 แห่ง
-จํานวนสนามที่ได้รับการปรับปรุ ง
1 แห่ง
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมฝึ กอบรม
250 คน
-จํานวนสนามกีฬามวยที่ก่อสร้าง
1 แห่ง
-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 10 หมูบ่ า้ น
2 แห่ง
-จํานวนสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุ ง
5 ครั้ง
-จํานวนครั้งที่จดั กิจกรรมต่อปี
1,500 คน
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
10 ทีม
-จํานวนทีมกีฬาที่จดั ตั้ง
500 คน
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
1 แห่ง
-จํานวนศูนย์กีฬาที่จดั ตั้ง
1,380 คน
-จํานวนเด็กเล็กที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
3,000 คน
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
1,500 คน
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
6,000 คน
-จํานวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรสันทนา
การ ต่อปี
-จํานวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
1,000 คน

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

1
50
10
1
300
10
100
276
600
300
1,200

1
50
1
10
1
1
300
10
100
276
600
300
1,200

1
1
50
10
1
300
10
100
1
276
600
300
1,200

1
50
10
1
1
300
10
100
276
600
300
1,200

1
50
10
1
300
10
100
276
600
300
1,200

200

200

200

200

200

กองช่าง
กองช่าง
สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 ส่ งเสริมด้ านนันทนาการและการกีฬา

โครงการส่งเสริ มด้านนันทนาการและการกีฬา

โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

17)โครงการส่งเสริ มการออกกําลังกาย ( แอโรบิคแดนซ์ )
18)โครงการส่งเสริ มกีฬาเยาวชนประชาชนภายในหมู่บา้ น ในเข
ตําบลอูบมุง
19)โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพท์ ต้านยาเสพติด
20)โครงการส่งเสริ มแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด
21)โครงการอุดหนุนกีฬาภายในโรงเรี ยนในเขตเทศบาลตําบลอูบมุง
22)โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนกุดหมากไฟ-อูบมุง

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนเยาวชนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี

500 คน
1,000 คน

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

กองการศึกษา
กองการศึกษา

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

1,500 คน
1,500 คน

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

กองการศึกษา

-จํานวนโรงเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มสี
-จํานวนครั้งที่สนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรี ยน
อูบมุง-กุดหมากไฟ

6 โรงเรี ยน
5 ครั้ง

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางที่ 1 การสร้ างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โครงการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
1)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณข้างถนนหน้าโรงเรี ยน ห้วยไร่
2)โครงการก่อสร้างหอดูไฟ
3)โครงการฝึ กอบรม รสทป. ภายในตําบลอูบมุง
4)โครงการก่อสร้างด่านจุดตรวจป้ องกันไฟป่ ารักษาป่ าชุมชน
5)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ในหมู่บา้ น หมู่ที่ 7,2,8,1,9,10,5,6
6)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนอูบมุงเหนือ
7)โครงการสํารวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่ าชุมชน
8)โครงการส่งเสริ มการผลิตไบโอดีเซล
9)โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ภายในตําบลอูบมุง
10)โครงการอนุรักษ์แหล่งนํ้าสาธารณะภายในตําบลอูบมุง
11)โครงการก่อสร้างสวนสาธารณและสนามเด็กเล่นประจําหมูบ่ า้ น
12)โครงการอนุรักษ์ป่าและสิ่ งแวดล้อม ในเขตตําบลอูบมุง
13)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณรอบอ่างเก็บนํ้าห้วยขมิ้น
14)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณรอบอ่างเก็บนํ้าห้วยพานโพ
15)โครงการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชน
16)โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและดับไฟป่ า
17)โครงการจัดทําแนวป้ องกันไฟป่ าและดับไฟป่ า

-จํานวนสถานที่ปรับปรุ งภูมิทศั น์
-จํานวนหอดูไฟที่ก่อสร้าง
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมฝึ กอบรม
-จํานวนด่านตรวจป้ องกันฯที่ก่อสร้าง
-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รับการปรับปรุ งภูมิทศั น์
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนครั้งที่จดั กิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมอบรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนแหล่งนํ้าที่ร่วมอนุรักษ์
-จํานวนสวนสาธารณะพักผ่อนที่ก่อสร้าง
-จํานวนป่ าชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์
-จํานวนประชาชนที่มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
-จํานวนประชาชนที่มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมอบรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมอบรมต่อปี

1 แห่ง
2 แห่ง
250 คน
2 แห่ง
8 หมู่บา้ น
500 คน
5 ครั้ง
500 คน
2,500 คน
1 แห่ง
1 แห่ง
10 แห่ง
2,000 คน
1,500 คน
5,000 คน
500 คน
500 คน

1
50
1
100
1
100
500
1
10
400
300
1,000
100
100

1
50
1
2
100
1
100
500
10
4600
300
1,000
100
100

50
2
100
1
100
500
1
10
400
300
1,000
100
100

1
50
2
100
1
100
500
10
400
300
1,000
100
100

50
1
1
100
1
100
500
10
400
300
1,000
100
100

กองช่าง
กองช่าง
สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางที่ 1 การสร้ างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โครงการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
18)โครงการปลูกต้นไม้สองข้าทางถนน
19)โครงการจัดทําฝายดักตะกอน
20)โครงการจัดทําแนวเขตป่ าสงวน
21)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร
22)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณรอบหนองหน้าคู
23)โครงการสํารวจโบราณสถานตําบลอูบมุง
24)โครงการรณรงค์ป้องกันการบุกรุ กตัดไม้ทาํ ลายป่ าและอนุรักษ์ป่า
25)โครงการส่งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
26)โครงการสร้างแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ชุมชนภูกระแต
27)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดซําผักหนาม
28)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซาํ หมากพาย
29)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์วดั เขาช่องชาด
30)โครงการอนุรักษ์แหล่งโบราณวัตถุป่าสัก
31)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถํ้าหมากลํ่าตาดข่า
32)โครงการปลูกป่ าชุมชนในเขตตําบลอูบมุง
33)โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนฝายที่ก่อสร้าง
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมฝึ กอบรม
-จํานวนฝายกึ่งถาวรที่ซ่อมแซม
-จํานวนประชาชนที่มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
-จํานวนสถานที่สาํ รวจโบราณสถาน
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมอบรมต่อปี

500 คน
5 แห่ง
250 คน
2 แห่ง
1,500 คน
1 แห่ง
500 คน
500 คน

100
1
50
300
1
100
100

100
1
50
1
300
100
100

100
1
50
300
100
100

100
1
50
300
100
100

100
1
50
1
300
100
100

สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

-จํานวนประชาชนที่เข้าศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้วน
ศาสตร์ในชุมชน ต่อปี
-จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนประชาชนที่มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
-จํานวนแหล่งโบราณที่ได้รับการบูรณะ
-จํานวนแหล่งท่อเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ต่อปี

2,500 คน

500

500

500

500

500

สํานักปลัด

1 แห่ง
1 แห่ง
1,500 คน
1 แห่ง
1 แห่ง
1,500 คน
1,500 คน

300
300
300

300
300
300

300
300
300

1
300
1
300
300

1
300
1
300
300

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางที่ 1 การสร้ างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โครงการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
34)โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
35)โครงการอุดหนุนการดําเนินงานป่ าชุมชน
36)โครงการอุดหนุนปลูกป่ าต้นนํ้า
37)โครงการส่งเสริ มอุดหนุน กลุ่ม รสทป.ม. 10

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม

1,000 คน
500 คน
500 คน
250 คน

200
100
100
50

200
100
100
50

200
100
100
50

200
100
100
50

200
100
100
50

กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
โครงการ
1)โครงการค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย
2)โครงการจัดซื้อถังขยะบริ การครัวเรื อน ภายในตําบลอูบมุง
3)โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก
4)โครงการจัดซื้อหาที่ทิ้งขยะตําบลอูบมุง
5)โครงการก่อสร้างสถานที่กาํ จัดขยะภายในชุมชน
6)โครงการจ้างเหมาเก็บขยะสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย
7)โครงการก่อสร้างถนนขนส่งขยะที่กาํ จัดขยะภายในชุมชน
8)โครงการจ้างเหมาเก็บขยะตลาดนัด
9)โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรี ไซเคิลตําบลอูบมุง
10)โครงการอบรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกคัดแยกขยะจากครัวเรื อน
11)โครงการอุดหนุนองค์การบริ หารส่วนตําบลหนองอ้อเพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย
12)โครงการอุดหนุนสถานีคดั แยกขยะ

โครงการกําจัดขยะและสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย
ตัวชี้วดั (Kpls)

-ปริ มาณขยะที่ตอ้ งกําจัดต่อปี (ตัน)
-จํานวนถังขยะที่จดั ซื้อให้ครัวเรื อน
-จํานวนเตาเผาขยะที่ก่อสร้าง
-จํานวนที่ดินที่จดั ซื้อ
-จํานวนสถานที่กาํ จัดขยะที่ก่อสร้าง
-จํานวนจ้างเหมาเก็บขนขยะต่อปี (คน)
-จํานวนถนนขนส่งขยะที่ก่อสร้าง
-จํานวนจ้างเหมาเก็บขยะตลาดต่อปี
-จํานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-ปริ มาณขยะที่ตอ้ งกําจัดต่อปี (ตัน)
-สถานีคดั แยกขยะที่สนับสนุน

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

4,800 ตัน
1,300 ถัง
1 แห่ง
40 ไร่
2 แห่ง
4 คน
1 สาย
2 คน
700 ครัวเรื อน
500 คน
4,800 ตัน

960
400
4
2
300
100
960

960
300
1
4
2
100
100
960

960
300
40
1
4
1
2
100
100
960

960
300
4
2
100
100
960

960
1
4
2
100
100
960

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองช่าง
สํานักปลัด
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

1 แห่ง

-

1

-

-

-

กองสาธารณสุข

ปี 58-62
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางที่ 3 การส่ งเสริมสุ ขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้องกันโรคติดต่ อ โครงการส่งเสริ มสุขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้ องกันโรคติดต่อ
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1)โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ (ศาลาธรรมสังเวช) หมูท่ ี่ 2,6,5
2)โครงการตรวจพยาธิประชาชนทัว่ ไป เพื่อป้ องกันมะเร็ งท่อนํ้าดี
ในเขตตําบลอูบมุง
3)โครงการอบรมให้ความรู ้ภยั สารเคมีและตรวจสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือดแก่เกษตรกร ในเขตตําบลอูบมุง
4)โครงการก่อสร้างแหล่งจําหน่ายสิ นค้าชุมชน
5)โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสนามกีฬาประจําตําบลอูบมุง
6)โครงการปรับปรุ งต่อเติมเมรุ เผาศพ
7)โครงการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดหมู่บา้ นในเขตตําบลอูบมุง
8)โครงการป้ องกันโรคไข้เลือดออก ในตําบลอูบมุง
9)โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมศาลาพักศพ หมู่ที่ 10,1,3
10)โครงการรณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
11)โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
12)โครงการฝึ กอบรมป้ องกันโรคเอดส์และปั ญหายาเสพติด
13)โครงการตลาดสดน่าซื้อ
14)โครงการจัดซื้อวัคซีนป้ องกันโรคสัตว์เลี้ยง ในตําบลอูบมุง

-จํานวนศาลาพักศพที่ก่อสร้าง
-จํานวนประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรค ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม
-จํานวนแหล่งจําหน่ายสิ นค้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนห้องนํ้าที่ก่อสร้าง
-จํานวนเมรุ ท่ีได้รับการปรับปรุ ง
-จํานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
-จํานวนครัวเรื อนที่ไม่เกิดโรคไข้เลือดออก
-จํานวนศาลาพักศพที่ปรับปรุ ง
-จํานวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉี ดวัคซีนต่อปี
-จํานวน อสม.ที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-จํานวนตลาดที่จดั ตั้ง
-จํานวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉี ดวัคซีน
ป้ องกันโรค

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

3 แห่ง
3,000 คน

1
600

1
600

1
600

600

600

กองช่าง
กองสาธารณสุข

500 คน

100

100

100

100

100

กองสาธารณสุข

1 แห่ง
1
1 แห่ง
1 แห่ง
1,500 ครัวเรื อน 300
1,850 ครัวเรื อน 1,850
3 แห่ง
7,000 ตัว
1,400
785 คน
157
500 คน
100
1 แห่ง
1
5,000 ตัว
1,000

300
1,850
1,400
157
100
1,000

1
1
300
1,850
1
1,400
157
100
1,000

300
1,850
1
1,400
157
100
1,000

300
1,850
1
1,400
157
100
1,000

กองช่าง
สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางที่ 3 การส่ งเสริมสุ ขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้องกันโรคติดต่ อ โครงการส่งเสริ มสุขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้ องกันโรคติดต่อ
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
15)โครงการฝึ กอบรมการพัฒนาสุขลักษณะและสุขอนามัยเขียง
จําหน่ายเนื้อสัตว์
16)โครงการโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
17)โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตําบลอูบมุง
18)โครงการรวมพลังสร้างเสริ มสุขภาพ
19)โครงการอบรมให้ความรู ้ดา้ นสุขาภิบาลอาหาร
20)โครงการอาหารปลอดภัย “ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่าย
อาหารได้มาตรฐานท้องถิ่น”
21)โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรื อน
22)โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริ การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ ไป
23)โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่
24)โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
25)โครงการศูนย์สามวัยสามสายใยรัก
26)โครงการรณรงค์คนไทยไร้พงุ
27)โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้ องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
28)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
29)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตรสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)
30)โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะบริ การประชาชน

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด
กองช่าง

-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี

250 คน

50

50

50

50

50

-จํานวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐาน
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-จํานวนสถานที่จาํ หน่ายอาหารที่ได้
มาตรฐานต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนห้องนํ้าสาธารณะที่ก่อสร้าง

1 แห่ง
500 คน
500 คน
250 คน
30 แห่ง

100
100
50
-

100
100
50
10

1
100
100
50
10

100
100
50
10

1
100
100
50
-

1,000 ครัวเรื อน
1,500 ครัวเรื อน
500 คน
500 คน
250 คน
250 คน
500 คน
500 คน
500 คน
1 แห่ง

200
300
100
100
50
50
100
100
100
-

200
300
100
100
50
50
100
100
100
1

200
300
100
100
50
50
100
100
100
-

200
300
100
100
50
50
100
100
100
-

200
300
100
100
50
50
100
100
100
-
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางที่ 3 การส่ งเสริมสุ ขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้องกันโรคติดต่ อ โครงการส่งเสริ มสุขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้ องกันโรคติดต่อ
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
31)โครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาด
32)โครงการก่อสร้างศูนย์ ศสมช.ประจําหมู่บา้ นในตําบลอูบมุง
33)โครงการอุดหนุนการพัฒนางานบริ การสาธารณสุขมูลฐาน
34)โครงการอุดหนุนโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย และอุบตั ิภยั
35)โครงการอุดหนุนเยาวชนป้ องกันโรคเอดส์
36)โครงการอุดหนุนการดําเนินงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ HIV
37)โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลอูบมุง

ปี 6

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนศูนย์ ศสมช.ที่ก่อสร้าง
-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รับบริ การสาธารณสุข
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

500 คน
2 แห่ง
10 หมูบ่ า้ น
500 คน

100
10
100

100
1
10
100

100
10
100

100
1
10
100

100
10
100

กองสาธารณสุข
กองช่าง
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด

-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-จํานวนครั้งที่สนับสนุนศูนย์ฯ

500 คน
5 ครั้ง

100
1

100
1

100
1

100
1

100
1

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

1,900 ครัวเรื อน 1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

กองสาธารณสุข

-จํานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 1 ส่ งเสริมให้ ราษฎรผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ รับการช่ วยเหลือ โครงการส่งเสริ มให้ราษฎรผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1)โครงการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยให้ผดู ้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ ผูย้ ากจน
-จํานวนบ้านผูด้ อ้ ยโอกาสที่ก่อสร้าง
3 แห่ง
1
2)โครงการปรับปรุ ง ซ่อมแซมบ้านให้ผดู ้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ คน
-จํานวนบ้านผูด้ อ้ ยโอกาสที่ปรับปรุ งซ่อมแซม
3 แห่ง
ยากจน
3)โครงการช่วยเหลือและบรรเทาภัยหนาว
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รบั การช่วยเหลือต่อปี 1,900 ครัวเรื อน 1,900
4)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาํ หรับผูพ้ ิการ
-จํานวนผูพ้ ิการที่ได้รับการช่วยเหลือ
178 คน
178
โอกาสในเขตตําบลอูบมุง
5)โครงการศูนย์เยาวชนเพื่อนใจวัยรุ่ น
-จํานวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
500 คน
100
100 คน
20
6)โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน.ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส -จํานวนผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ
ในเขตตําบลอูบมุง
-จํานวนผูพ้ ิการที่ได้รับการช่วยเหลือ
200 คน
50
7)โครงการจัดซื้อรถเข็ญเพื่อคนพิการ
-จํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ร่วมกิจกรรม
250 คน
50
8)โครงการส่งเสริ มกลุมหญิงหลังคลอด
1,000 ครัวเรื อน 200
9)โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บา้ นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
-จํานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี
พอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
5 ครั้ง
1
10)โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุ งสุขเคลื่อนที่สร้างรอยยิม้ แก่
-จํานวนกิจกรรมหน่วยบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุข
ประชาชน
สร้างรอยยิม้ ต่อปี

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

1
1

1
1

1

-

กองช่าง
กองช่าง

1,900
178

1,900
178

1,900
178

1,900
178

100
20

100
20

100
20

100
20

สํานักปลัด
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ

50
50
200
1

50
50
200
1

50
50
200
1

50
200
1

กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 1 ส่ งเสริมให้ ราษฎรผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ รับการช่ วยเหลือ โครงการส่งเสริ มให้ราษฎรผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
เป้ าหมาย(Targets)
โครงการ
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
12)อุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
13)โครงการอุดหนุนการจัดงานชาวอุดรรวมนํ้าใจช่วยกาชาดของ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
14)โครงการอุดหนุนกลุ่มเยาวชนตําบลอูบมุง
15)โครงการอุดหนุนการดําเนินงานของกิ่งกาชาดอําเภอหนองวัวซอ

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม

900 คน
500 คน

500
100

100
100

100
100

100
100

100
100

กองสวัสดิการ
สํานักปลัด

-จํานวนเด็ก เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม

500 คน
500 คน

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริมสวัสดิภาพชุมชน

โครงการส่งเสริ มสวัสดิภาพชุมชน

โครงการ
1)โครงการก่อสร้างศูนย์บริ การประชาชน
2)โครงการฝึ กอบรมคณะกรรมการสตรี และเยาวชนตําบลอูบมุง
3)โครงการส่งเสริ มพัฒนาหมูบ่ า้ นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4)โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน
ครัวเรื อน (จปฐ.)
5)โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) และ
กชช. 2 ค
6)โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ /
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตต์ ฯ
7)โครงการจัดตั้งกองทุนผูพ้ ิการ เด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาส
8)โครงการจัดตั้งศูนย์สิ่งเสริ มพิทกั ษ์สิทธิของประชาชนในเขต
เทศบาล
9)อุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการสังคม
10)โครงการเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมผูส้ ูงอายุ

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนศูนย์บริ การประชาชนที่ก่อสร้าง
1 แห่ง
-จํานวนคณะกรรมการสตรี และเยาวชนที่เข้า
500 คน
รับการอบรม
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการส่งเสริ ม
1,000 ครัวเรื อน

1
100

100

100

100

100

กองช่าง
กองสวัสดิการ

200

200

200

200

200

สํานักปลัด

-จํานวนอาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ.ที่เข้าอบรม

50

50

50

50

50

กองสวัสดิการ

1,500

1,500

1,500

1,500

กองสวัสดิการ

-จํานวนครัวเรื อนที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ. ต่อปี

250 คน

1,500 ครัวเรื อน 1,500

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

500 คน

100

100

100

100

100

สํานักปลัด

-จํานวนผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กผูพ้ ิการที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม

500 คน
200 คน

100
50

100
50

100
50

100
50

100
-

กองสวัสดิการ
สํานักปลัด

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนผูส้ ูงอายุที่ร่วมกิจกรรมต่อปี

900 คน
500 คน

500
100

100
100

100
100

100
100

100
100

กองสวัสดิการ
กองการศึกษา
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริมสวัสดิภาพชุมชน

โครงการส่งเสริ มสวัสดิภาพชุมชน
เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

11)โครงการฝึ กอบรมเสริ มสร้างทักษะทีมปฏิบตั ิการตําบลในการ
จัดทําแผนชุมชน
12)โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
13)โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอูบมุง
14)โครงการรณรงค์ทาํ ดีถวายพ่อของแผ่นดิน
15)โครงการจัดงานวันเทศบาล
16)โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม อสม. และกลุ่มแม่บา้ น
สตรี ตาํ บลอูบมุง
17)โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
18)โครงการส่งเสริ มผูส้ ูงอายุ
19)โครงการอบรมส่งเสริ มพัฒนาสตรี และครอบครัว

-จํานวนประชาคม ผูน้ าํ ชุมชนที่ร่วมกิจกรรม

250 คน

50

50

50

50

50

กองวิชาการ

-จํานวนครัวเรื อนที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

1,000 ครัวเรื อน
750 คน
900 คน
500 คน
500 คน
750 คน

200
150
500
100
100
150

200
150
100
100
100
150

200
150
100
100
100
150

200
150
100
100
100
150

200
150
100
100
100
150

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข

-จํานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
-จํานวนผูส้ ูงอายุที่ได้รับการส่งเสริ ม
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม

1,500 ครัวเรื อน 1,000
200
900 คน
100
500 คน

150
200
100

150
200
100

100
200
100

100
100
100

กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริมสวัสดิภาพชุมชน
โครงการ
1)โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
2)โครงการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
3)โครงการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
4)โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยฯ
5)โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผปู ้ ระสบสาธารณะภัย
6)โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
ตัวชี้วดั (Kpls)

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

-จํานวนผูส้ ูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ต่อปี
-จํานวนผูพ้ ิการที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ต่อปี
-จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับสวัสดิการต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการช่วยเหลือ
-จํานวนเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี

879 คน

879

879

879

879

879

กองสวัสดิการ

178 คน

178

178

178

178

178

กองสวัสดิการ

9 คน
500 คน
500 ครัวเรื อน
250 ครัวเรื อน

9
100
100
50

9
100
100
50

9
100
100
50

9
100
100
50

9
100
100
50

กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริมสวัสดิภาพชุมชน
โครงการ
1)โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ
2)โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ
3)โครงการชุมชนร่ วมใจป้องกันภัยอุบตั ิเหตุ
4)โครงการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชุมชน
5)โครงการหน่วยกูช้ ีพหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูช้ ีพกูภ้ ยั
6)โครงการสายตรวจชุมชนรักษาความปลอดภัย

โครงการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและส่งเสริ มสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของชุมชน
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
-จํานวนประชาชนที่ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์

8,000
100

8,000
100

8,000
100

8,000
100

8,000
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด

-จํานวนหมู่บา้ นที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
10 หมูบ่ า้ น
10
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการดูแลรักษาความ 1,900 ครัวเรื อน 1,900
สงบเรี ยบร้อยในชุมชน ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย
8,400 คน
8,400
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการดูแลรักษาความ 1,900 ครัวเรื อน 1,900
ปลอดภัย ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
500 คน
100
-จํานวนสมาชิก อปพร.ที่เข้ารับการฝึ กทบทวน 200 คน
200
500 คน
100
-จํานวนเยาวชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
500 คน
100
-จํานวนเยาวชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี

10
1,900

10
1,900

10
1,900

10
1,900

สํานักปลัด
สํานักปลัด

8,400
1,900

8,400
1,900

8,400
1,900

8,400
1,900

สํานักปลัด
สํานักปลัด

100
200
100
100

100
200
100
100

100
200
100
100

100
200
100
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

7)โครงการราษฎรอาสาสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
8)โครงการฝึ กอบรม/ฝึ กทบทวนสมาชิก อปพร.
9)โครงการฝึ กอบรมเยาวชนคนกล้าพัฒนาสังคม
10)โครงการอบรมเยาวชนรุ่ นใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีชีวติ ไร้
ความรุ นแรง
11)โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ น / ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะปั ญหายา -จํานวนหมูบ่ า้ นที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
เสพติด
-จํานวนประชาชนที่เข้าอบรมต่อปี
12)โครงการฝึ กอบรมสร้างจิตสํานึกด้านอุบตั ิภยั ทางถนนและ
ปลูกฝังวินยั จราจร

8,000 คน
500 คน

ผูร้ ับผิดชอบ

10 หมู่บา้ น

10

10

10

10

10

สํานักปลัด

500 คน

100

100

100

100

100

สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสั งคม

แนวทางที่ 2 การส่ งเสริมสวัสดิภาพชุมชน
โครงการ
13)โครงการฝึ กซ้อมตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14)โครงการแจกจ่ายนํ้าอุปโภคบริ โภคแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง
15)โครงการอุดหนุนพัฒนาศักยภาพเครื อข่าย อปพร. ศูนย์ อปพร.
อําเภอหนองวัวซอ
16)โครงการอุดหนุนอบรมสมาชิกตํารวจบ้านตําบลอูบมุง

โครงการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและส่งเสริ มสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของชุมชน
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 51
ปี 62
-จํานวนประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ร่วมซ้อมแผนฯ
500 คน
100
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับช่วยเหลือภัยแล้ง
500 ครัวเรื อน 100
-จํานวนครัวเรื อนที่ได้รับการดูแลรักษาความ 1,900 ครัวเรื อน 1,900
ปลอดภัย ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมอบรม
100 คน
100

ผูร้ ับผิดชอบ

100
100
1,900

100
100
1,900

100
100
1,900

100
100
1,900

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

-

-

-

-

สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาองค์ กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 1 จัดหาบุคลากร พัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัตงิ าน การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชน
โครงการจัดหาบุคลากร พัสดุอุปกรณ์ปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริ การประชาชน
โครงการ

ตัวชี้วดั (Kpls)

1)โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลอูบมุง -จํานวนสถานที่ที่ปรับปรุ งอาคาร
2)โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
-จํานวนอาคารโรงจอดรถที่ก่อสร้าง
3)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดบั เพลิง
-จํานวนอุปกรณ์ดบั เพลิงที่จดั ซื้อ
4)โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
-จํานวนคอมพิวเตอร์ที่จดั ซื้อ
5)โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-จํานวนครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่จดั ซื้อ
6)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กชู้ ีพกูภ้ ยั
-จํานวนอุปกรณ์กชู้ ีพกูภ้ ยั ที่จดั ซื้อ
7)โครงการจัดซื้อกล้องส่องทางไกล
-จํานวนกล้องส่องทางไกลที่จดั ซื้อ
8)โครงการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้า -จํานวนพัสดุที่ได้รับการซ่อมบํารุ งรักษา
-จํานวนสถานที่ที่เช่าต่อปี
9)โครงการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
-จํานวนป้ ายที่ก่อสร้าง
10)โครงการก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์ตาํ บลอูบมุง
11)โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์เลื่อยโซ่ยนต์
-จํานวนเลื่อยโซ่ยนต์จดั ซื้อ
12)โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่ องแต่งกาย
13)โครงการจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้บริ การประชาชนภายในตําบลอูบมุง -จํานวนวัสดุเครื่ องแต่งกายที่จดั ซื้อต่อปี
-จํานวนโต๊ะ เก้าอี้ที่จดั ซื้อ
14)โครงการจัดซื้อเต็นท์บริ การประชาชน
-จํานวนเต็นท์บริ การที่จดั ซื้อ
15)โครงการจัดทําสื่ อสารสนเทศเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์
-จํานวนประชาชนที่รับข้อมูลทัว่ ถึง
เทศบาล (เว็บไซด์)

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

1 แห่ง
1 แห่ง
40 ถัง
10 เครื่ อง
1 เครื่ อง
100 ชุด
1 ตัว
500 ชิ้น
1 แห่ง
1 ป้ าย

1
5
20
100
1
-

1
20
1
20
1
100
1
-

10
5
20
100
1
1

10
20
100
1
-

20
100
1
-

1 เครื่ อง
20 ชุด
500 ชุด
30 หลัง
3,000 คน

1
4
100
10
3,000

-

4
100
10
3,000

4
100
3,000

-

สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองวิชาการ

ปี 58-62

4
100
3,000

4
100
10
3,000
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาองค์ กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 1 จัดหาบุคลากร พัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัตงิ าน การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชน
โครงการจัดหาบุคลากร พัสดุอุปกรณ์ปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริ การประชาชน
โครงการ
16)โครงการก่อสร้างซุม้ ประตูทางเข้าบ้านห้วยไร่
17)โครงการปรับปรุ งข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
18)โครงการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
19โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณสํานักงานเทศบาล
20)โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์ในการปฏิบตั ิงาน
21)โครงการจัดทําซุม้ ประตูเทศบาลตําบลอูบมุง
22)โครงการจัดซื้อเครื่ องแฟกซ์
23)โครงการจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
24โครงการจัดซื้อเครื่ องถ่ายเอกสาร
25)โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
26)โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
27โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ดรักษาความปลอดภัย
28)โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ
29)โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลแบบหาระยะได้ ( Tole Station )

ตัวชี้วดั (Kpls)
-จํานวนซุม้ ประตูที่ก่อสร้าง
-จํานวนประชาชนที่ได้รับการสํารวจ
-จํานวนบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ก่อสร้าง
-จํานวนสถานที่ปรับปรุ งภูมิทศั น์
-จํานวนพัสดุที่จดั ซื้อ
-จํานวนซุม้ ประตูที่ก่อสร้าง
-จํานวนเครื่ องโทรสารที่จดั ซื้อ
-จํานวนตูเ้ ก็บเอกสารที่จดั ซื้อ
-จํานวนเครื่ องถ่ายเอกสารที่จดั ซื้อ
-จํานวนงานจ้างเหมาที่จา้ ง ต่อปี
-จํานวนรถดับเพลิงที่จดั ซื้อ
-จํานวนกล้องที่ติดตั้ง
-จํานวนรถจักยานยนต์สายตรวจที่จดั ซื้อ
-จํานวนกล้องดิจิตอลฯที่จดั ซื้อ

ปี 58-62

เป้ าหมาย(Targets)
ปี 58
ปี 59
ปี 60

1 แห่ง
1,500 ครัวเรื อน 1,200
10 ป้ าย
1 แห่ง
500 ชิ้น
100
1 แห่ง
1 เครื่ อง
10 ตู ้
1 เครื่ อง
150 งาน
30
1 คัน
1
1 เครื่ อง
2 คัน
1 เครื่ อง
-

1
100
10
100
1
10
1
30
1
1

100
1
100
1
30
-

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

100
100
1
30
1
-

100
-

กองช่าง
กองคลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองช่าง
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาองค์ กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาองค์ กรและการฝึ กอบรม
โครงการ

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพองค์กรและการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

1)โครงการจ้างที่ปรึ กษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล -จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่สาํ รวจฯ ต่อปี
2,500 ชุด
2)โครงการพัฒนาบุคลากร
-จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
100 คน
3)โครงการค่าใช้จ่ายในการออกงานนิทรรศการ
-จํานวนกิจกรรมที่จดั นิทรรศการต่อปี
15 ครั้ง
4)โครงการรณรงค์ร่วมมือประหยัดพลังงานหยุดภาวะโลกร้อน
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
500 คน
5)โครงการปรับปรุ งกระบวนงานลดขั้นตอนในการให้บริ การ
-จํานวนกระบวนงานที่ปรับปรุ งลดขั้นตอน 21 กระบวนฯ
ประชาชน
6)โครงการอบรมจริ ยธรรมพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/ -จํานวนบุคลากรที่เข้าฝึ กอบรมต่อปี
100 คน
สมาชิกสภาเทศบาล
7)โครงการฝึ กอบรมพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพบุคลากร
-จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมฯ ต่อปี
100 คน
100 คน
8)โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น คณะผูบ้ ริ หาร -จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมศึกษาดูงานฯ ต่อปี
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล
500 คน
9)โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู ้
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม
100 คน
10)โครงการอบรมวินยั พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม
เทศบาลตําบลอูบมุง
100 คน
11)โครงการจัดงานวัน อปพร.
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
157 คน
12)โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
100 คน
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม
13)โครงการฝึ กอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน/
ประชาคมตําบล

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

500
100
3
100
17

500
100
3
100
2

500
100
3
100
2

500
100
3
100
-

500
100
3
100
-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

100

100

100

100

100

สํานักปลัด

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

กองวิชการ
สํานักปลัด

100
157
100

100
157
100

100
157
100

100
157
100

100
157
100

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาองค์ กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาองค์ กรและการฝึ กอบรม
โครงการ
14)โครงการฝึ กอบรมเสริ มสร้างทักษะทีมปฏิบตั ิการตําบลในการ
จัดทําแผนชุมชน
15)โครงการจัดทําวารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เทศบาล
16)โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
17)โครงการจัดทําเทศบัญญัติ
18)โครงการส่งเสริ มการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
แก่บุคลากร
19)โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้วยกิจกรรม 5 ส
20)โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตาํ บลอูบมุง
21)โครงการจัดอบรมแนะนําการชําระภาษีแก่ผปู ้ ระกอบการค้า
22)โครงการบริ การรับชําระภาษีเคลื่อนที่แก่ประชาชน(เทศบาล
เคลื่อนที่สญ
ั จร)
23)โครงการฝึ กอบรมการเขียนหนังสื อราชการและงานสารบรรณ
24)โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
25)โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพองค์กรและการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ต่อปี

500 คน

100

100

100

100

100

กองวิชการ

-จํานวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่อปี

1,000 คน

200

200

200

200

200

กองวิชการ

-จํานวนแผนพัฒนาที่จดั ทําต่อปี
-จํานวนเทศบัญญัติที่จดั ทําต่อปี
-จํานวนบุคลากรที่ได้รับพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น ต่อปี
-จํานวนบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนป้ ายประชาสัมพันธ์ที่จดั ทํา
-จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมฯ ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ต่อปี

300 เล่ม
100 เล่ม
75 คน

60
20
15

60
20
15

60
20
15

60
20
15

60
20
15

กองวิชาการ
กองวิชาการ
สํานักปลัด

100 คน
50 ป้ าย
100 คน
1,000 คน

100
10
100
200

100
10
100
200

100
10
100
200

100
10
100
200

100
10
100
200

สํานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่อปี

500 คน
500 คน
500 คน

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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การนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาองค์ กร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 3 ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการ
1)โครงการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติและรณรงค์ประชาธิปไตย
2)โครงการรณรงค์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นรักศักดิ์ศรี ไม่ซ้ือซี ขาย
ตําแหน่ง
3)โครงการอบรมกฎหมายสําหรับผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตําบลอูบมุง
4)โครงการจัดทําแผนชุมชนระดับ หมู่บา้ น / ตําบล
5)โครงการเสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าํ ชุมชนและ
องค์กรชุมชน
6)โครงการคนไทยต้องไม่โกง
7)โครงการประชาธิปไตยต้นแบบ
8)โครงการขับเคลื่อนบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลและ
แผนพัฒนาสามปี / บูรณาการแผนชุมชนระดับอําเภอ
9)โครงการจัดเวทีประชาคม
10)โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
11)โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี
12)โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน

โครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป้ าหมาย(Targets)
ตัวชี้วดั (Kpls)
ปี 58-62
ปี 58
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผูร้ ับผิดชอบ

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ต่อปี
-จํานวนบุคลากรที่ร่วมรณรงค์ต่อปี

500 คน
100 คน

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด

-จํานวนประชาชนที่เข้าอบรมต่อปี

250 คน

50

50

50

50

50

กองวิชาการ

-จํานวนหมู่บา้ นที่ได้จดั ทําแผนชุมชน ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ร่วมอบรมต่อปี

10 หมูบ่ า้ น
250 คน

10
50

10
50

10
50

10
50

10
50

กองวิชาการ
สํานักปลัด

-จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่อปี
-จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมฯ ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมฯ ต่อปี

100 คน
500 คน
500 คน

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองวิชาการฯ

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมประชุม ต่อปี
-จํานวนประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
-จํานวนประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

3,000 คน
5,000 คน
5,000 คน

600
5,000
5,000

600
5,000
5,000

600
5,000
5,000

600
5,000
5,000

600
5,000
5,000

กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองวิชาการฯ

-จํานวนประชาชนที่เข้าร่ วมอบรมต่อปี

500 คน

100

100

100

100

100

สํานักปลัด

