แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562)

องค์การบริหารส่วนตําบลเรณู
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลเรณู คือการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลเรณู ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗ –
๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลเรณู อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งไดพิจารณาทบทวนจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) องคการบริหาร
สวนตําบลเรณู และไดกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม เพื่อมุงเนนแกไขปญหาความยากจนของ
ประชาชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชน องคกร และใหความสําคัญกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการโดยยึด คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาและการบริหารเปนไปในทางสาย
กลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
การเมือง อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม นอกจากนั้นยังคํานึงถึงหลักการบูรณาการ
โครงการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ หนวยงานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนมากที่สุด
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลเรณู เปนเครื่องมือในการบริหารงานที่ดําเนินการ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในตําบลเรณู เพราะเปนแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร) แผน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดนครพนม ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และนโยบายของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเรณู หวังเปน
อยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปจะชวยใหการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ประหยัดเวลา งบประมาณ บุคลากร และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลเรณู

สวนที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการ
พัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/
กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบต.) ใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจาป โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปทจี่ ะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการ
จัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวม (Participatory) ของประชาชน
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
จากการที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร หลังจากนั้นถึง
ขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป จํานวน ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพบผูบริหารทองถิ่นชี้แจง วัตถุประสงค ความสําคัญ
และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจ (Mission) ที่จะตองดําเนินการตอไป
แลวแจงผูที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามหวงระยะเวลาและขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สรุปขอมูลจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา ปญหาความตองการของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
นครพนม / อําเภอ และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเรณู เพื่อนํามาเสนอตอคณะกรรมการการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๒. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ประชาคมตําบล และสวนราชการที่เกี่ยวของรวมพิจารณาทบทวนจากยุทธศาสตร แนวทางการ
พัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม
๓. เมื่อไดกําหนดแนวทางการพัฒนาแลว พิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกเปนกรอบในการพัฒนา
๔. การพิจารณากําหนดกิจกรรม ไดแยกประเภทของโครงการออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลเรณูดําเนินการเอง (มีขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน
กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง)
๒) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลเรณูอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ (เปนงานที่อยูใน
อํานาจหนาที่แตองคการบริหารสวนตําบลเรณู ไมประสงคจะดําเนินการจึงไดมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดย
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุน)

๓) โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลเรณูขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นทั้งจากสวนกลาง
สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ (เนื่องจากเปนโครงการใหญ หรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวมี
หนาที่จัดบริการสาธารณะอยูแลว)

๒

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการสํารวจและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป รวมทั้งวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่
เลือก และประการสําคัญคือ ขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกองคกร เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหตามหลัก
เทคนิค SWOT Analysis
๒. การวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งใน
การวิเคราะหขอมูลดังกลาวจะมี ๔ กิจกรรมหลักๆ คือ
๑) การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
๒) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๔) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๑. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและประชาคม
ทองถิ่น ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนว
ทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป
๒. ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาการคัดเลือกโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จโดยเนนรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรก
(พ.ศ. ๒๕๖๐) ของแผนพัฒนาสามป เพื่อสามารถนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ได
ตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โดยมีเคาโครงรางประกอบ ดังนี้

สวนที่ ๑ บทนํา
ประกอบไปดวย ลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และ
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๔ ประโยชนของการจัดทาแผนพัฒนาสามป

๓

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา ประกอบดวย
๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย
๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบดวย
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
๔.๓ กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๑. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเรณู เสนอรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาองคการบริหารสวนตําบลจะ
สงใหผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ และแจงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นทราบ และประกาศใหประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน

๔

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น เปนการพิจารณาและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค และเปนการคาดเดาเหตุการณตางๆในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทา (ความพยายามที่เปนระบบ) เปนการลดความไมแนนอนและปญหา
ความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคการ ทําใหการดําเนินการ
ขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา ลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็น
ภาพรวมขององคการที่ชัดเจน และยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น และทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัย
ทฤษฎี (Theory) หลักการ (Concept) และงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคต
กลาวไดวาไมมีองคกรใดที่ประสบความสําเร็จไดโดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเปนภารกิจ
อันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี และการวางแผนพัฒนาสามปที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชน
ดังตอไปนี้
๑. บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objective) มีทิศทางไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวโดยสะดวกและ
เกิดผลดี
๒. ประหยัด (Economic Operation) ทําใหฝายตางๆมีการประสานงาน มีการใชประโยชนจากทรัพยากร
ตางๆ อยางคุมคา เปนการลดตนทุนกอใหเกิดการประหยัดแกองคกร
๓. ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการ
วิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต และไดหาแนวทางพิจารณา
ปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
๔. เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of Control) ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวคือ
แผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
๕. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity) การวางแผน
เปนพื้นฐานดานการตัดสินใจและเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรค
๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับ
ผูบริหารในอนาคต
๗. พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขาย
การทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) กิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไวมุงไปสูจุดหมาย
เดียวกันมีการจัดประสานงานในฝายตางๆขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคการ

สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
สถานการณการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเรณู ไดทําการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานการณการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลเรณู โดยใชเทคนิค
SWOT Analysis ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
๑. สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร เหมาะแกการเกษตร การเพะปลูก
๒. มีแหลงน้ําที่สามารถสรางระบบประปาหมูบานได
๓. มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบในพื้นที่
๔. ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
๕. มีนโยบายของผูบริหารทองถิ่นในการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเปนรูปธรรม
๖. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและบุคลากรเปนคนในพื้นที่ทําใหงายและเขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชุมชนทําใหงายตอการติดตอประสานงานและบูรณาการรวมกันในการพัฒนา
๗. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
๘. มีการแบงโครงสรางองคกรและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจ
๙. มีการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส
๑๐. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
๑๑. มีปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น
๑๒. มีกลุมอาชีพที่เขมแข็งสามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
๑๓. มีสถานศึกษาที่ครอบคลุมพื้นที่
จุดออน (Weakness)
๑. งบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังไมครอบคลุมและไมเพียงพอ
๒. การทําการเกษตรมีตนทุนสูงและขาดแหลงสนับสนุนเงินทุน
๓. ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง
๔. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น
๕. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงขาดการบํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม
๖. ประชาชนขาดความรูทางดานเทคโนโลยีใหมๆในการประกอบอาชีพ
โอกาส (Opportunity)
๑.. มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ
๒. แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากขึ้น ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายไดเองขององคการ
บริหารสวนตําบล
๓.. มีการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน
๔. สามารถหาแรงงานไดงาย ราคาถูก จากประเทศเพื่อนบาน

๕

๖

๕. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
๖. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
๗. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมืองและทางความคิดเห็นนอย
๘. มีศาสนสถานที่สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
๙. มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน ๓ แหง และมีสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตั้งอยูใกลพื้นที่ มีศูนยการเรียนรูนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีความพรอม มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
๑๐. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ และมีโรงพยาบาลระดับอําเภอตั้งอยูใกลพื้นที่ ทําใหเกิดความสะดวก
ในการดูแลดานสุภาพ
อุปสรรค (Threat)
๑. อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
๒. การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ยังตองอยูภายใตการกํากับ ควบคุมดูแล
๓. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
๔. น้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง
๕. ผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา
๖. การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหลงงานรองรับไมเพียงพอ
๗. ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของ บุตร – หลาน ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๘. ความเจริญทางดานวัตถุและคานิยมสมัยใหมทําใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ
การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลเรณูไปปฎิบัติ (เฉพาะโครงการที่ปรากฏในป ๒๕๕๘) สรุปในเชิงปริมาณไดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ป ๒๕๕๘
อนุมัติงบประมาณ
จํานวนโครงการ
งบประมาณ
จํานวนโครงการ งบประมาณ
๑. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ
๑๒๓
๑๗,๕๔๐,๒๐๐
๒๕
๑,๕๔๐,๗๙๐
๒. การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
๑๒๓
๕๒,๖๐๗,๒๕๐
๒๗
๒,๑๕๐,๕๓๔
๓. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔๔
๕,๒๗๕,๐๐๐
๑๓
๑,๑๗๗,๐๐๐
๔. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๓
๑,๓๓๒,๐๐๐
รวม

๓๐๓

๗๖,๗๕๔,๔๕๐

๖๕

๔,๘๖๘,๓๒๔

เบิกจาย
จํานวนโครงการ
งบประมาณ
๒๕
๑,๒๐๒,๕๘๖
๒๗
๑,๙๗๘,๘๐๐
๑๓
๑,๑๖๗,๐๐๐
๖๗

๔,๓๔๘,๓๘๖

- โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลเรณูดําเนินการเสร็จแลว จํานวน ๖๗ โครงการ
- คิดเปนรอยละ ๒๒.๑๑ ของโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (เฉพาะป ๒๕๕๘)

๗

๘

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ
- กลุมอาชีพนาความรูที่ไดมาประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
- ผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสในตําบลเรณูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ประชาชนชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ไดรับการสงเสริมดานการออกากลังกาย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
- ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ
- ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและบุคลากรมีความรูความเขาใจ ในอํานาจหนาที่และสามารถ
บริหารงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
- ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไดทันตอเหตุการณและ
อยางรวดเร็ว
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ชุมชนมีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น
- มีสมาชิก อปพร. กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อเปนแกนนําและกําลังหลักในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
- ประชาชนไดรับความสะดวกในดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากขึ้น
- ประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจรผานไป-มาในเวลาค่ําคืนไดอยางปลอดภัย
- ชุมชนมีการระบายน้ําที่สะดวกไมมีน้ําทวมขัง
- เกษตรกรมีเสนทางในการขนถายผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เด็กเล็ก และเด็กนักเรียนไดรับสารอาหารครบถวน
- ชุมชนไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
- การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ที่สาธารณประโยชนและปาสาธารณประโยชนไดรับการดูแลรักษา
- หมูบานมีความนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

๙

สวนที่ ๓

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. วิสัยทัศน (VISON) การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเรณู
“เรณูนาอยู ควบคูวัฒนธรรม ล้ําเลิศการศึกษา นําหนาบริการ”
๒. พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเรณู
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริหารสาธารณะใหเพียงพอและทั่วถึง
๒. สงเสริม ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น
๓. พัฒนา และสงเสริมการศึกษาในชุมชนใหไดรับการศึกษาและขยายการเรียนรูอยางทั่วถึง
๔. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษยครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
๕. บริการอํานวยความสะดวกในการมาติดตอราชการ และการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารราชการ
๖. สงเสริมการสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็งและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
๓. แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร

๑

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมสงเคราะหพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย
แนวทางที่ ๔ จัดใหมีการเมืองการบริหารและ
การบริการ
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาสวัสดิการและนันทนาการ
ดานกีฬา
แนวทางที่ ๖ การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในชุมชน

๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาดานแหลงน้ํา
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาดานไฟฟาและโทรคมนาคม
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาระบบจราจร

การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา

๓

แนวทางที่ ๑ จัดใหมีการสราง ปรับปรุง สงเสริม
การศึกษา
แนวทางที่ ๒ จัดใหมีการศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
จริยธรรม

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๔

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาดานการดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาดานการเกษตร

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑๐
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
๓.๒.๑ แบบ ผ. ๐๑ บัญชีโครงการ
๓.๒.๒ แบบ ผ. ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
๓.๒.๓ แบบ ผ. ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการฝกอาชีพใหแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3
2 โครงการอุดหนุนกลุมน้ําดื่ม
วิสาหกิจชุมชน บานโพนสาวเอ
หมูที่ 3
3 โครงการอุดหนุนกลุมเพาะเห็ด
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

4 โครงการอุดหนุนกลุมเลี้ยงโค
บานโนนสังข หมูที่ 4

- เพื่อใหกลุมพัฒนาสตรี
- กลุมพัฒนาสตรี
มีอาชีพและสรางรายไดให บานโพนสาวเอ หมุที่ 3
กับตนเองและครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมน้ําดื่ม
มีอาชีพและสรางรายไดให
วิสาหกิจชุมชน
กับตนเองและครอบครัว บานโพนสาวเอ หมุที่ 3
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมเพาะเห็ด
มีอาชีพและสรางรายไดให บานโพนสาวเอ หมุที่ 3
กับตนเองและครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมเลี้ยงโค
มีอาชีพและสรางรายไดให บานโนนสังข หมูที่ 4
กับตนเองและครอบครัว
จํานวน 1 กลุม

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละหรือ - สตรีที่เขารวมกลุม
จํานวนสตรีที่
มีรายไดเพิ่มขึ้น
มีรายไดเพิ่มขึ้น
50,000 50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก สมาชิกของกลุมน้ําดื่ม
ของกลุมที่มี
วิสาหกิจชุมชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
รายไดเพิ่มขึ้น
50,000 50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี
เพาะเห็ดมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
100,000 100,000 - รอยละหรือ - ประชาชนทีเ่ ปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี
เลี้ยงโคมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๑

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการฝกอาชีพใหแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
บานอภัยวงค หมูที่ 6
6 โครงการอุดหนุนกลุมผูเลี้ยงปลา
บานอภัยวงค หมูที่ 6

- เพื่อใหกลุมพัฒนาสตรี
- กลุมพัฒนาสตรี
มีอาชีพและสรางรายไดให บานอภัยวงค หมูที 6
กับตนเองและครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหกลุมเลี้ยงปลา
- กลุมเลี้ยงปลา
มีอาชีพและสรางรายไดให บานอภัยวงค หมูที 6
กับตนเองและครอบครัว
จํานวน 1 กลุม

7 โครงการอุดหนุนกลุมเพาะเห็ด
บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7

- เพื่อใหสมาชิกกลุม
มีอาชีพและสรางรายไดให
กับตนเองและครอบครัว

8 โครงการอุดหนุนกลุมแมบาน
บานคําผาสุก หมูที่ 10

- เพื่อใหสมาชิกกลุม
แมบานมีอาชีพและสราง
รายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว

- กลุมเพาะเห็ด
บานศรีบุญเรือง
หมูที่ 7
จํานวน 1 กลุม
- กลุมแมบาน
บานคําผาสุก
หมูที่ 10
จํานวน 1 กลุม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- รอยละหรือ
จํานวนสตรีที่
มีรายไดเพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ
จํานวนสมาชิก
กลุมเลี้ยงปลา
ที่มีรายไดเพิ่ม
50,000 - รอยละหรือ
จํานวนสมาชิก
ของกลุมที่มี
รายไดเพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ
จํานวนสมาชิก
ของกลุมที่มี
รายไดเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สตรีที่เขารวมกลุม
มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

- ประชาชนที่เปน
สมาชิกของกลุม
เลี้ยงปลามีรายได
เพิ่มขึ้น
- ประชาชนที่เปน
สมาชิกของกลุม
เพาะเห็ดมีรายได
เพิ่มขึ้น
- สตรีที่เปนสมาชิก
ของกลุมแมบาน
มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๒

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการฝกอาชีพใหแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ
ตีเหล็ก บานคําผาสุก หมูที่ 10

10 โครงการอุดหนุนกลุมทอผา
พื้นเมือง บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

11 โครงการอุดหนุนกลุมเกษตรกร
ทํานา บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

12 โครงการอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี
ตีเหล็กมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี ทอผาพื้นเมืองมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี เกษตรกรทํานามีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี พัฒนาสตรีมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๓

- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมอาชีพตีเหล็ก
ตีเหล็กมีอาชีพและสราง บานคําผาสุก หมูที่ 10
รายไดใหกับตนเองและ
จํานวน 1 กลุม
ครอบครัว
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุม ทอผาพื้นเมือง
ทอผาพื้นเมืองมีอาชีพและ
บานโพนสาวเอ
สรางรายไดใหกับตนเอง
หมูที่ 11
และครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมเกษตรกรทํานา
ทอผาพื้นเมืองมีอาชีพและ
บานโพนสาวเอ
สรางรายไดใหกับตนเอง
หมูที่ 11
และครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมพัฒนาสตรี
พัฒนาสตรีมีอาชีพและ
บานโพนสาวเอ
สรางรายไดใหกับตนเอง
หมูที่ 11
และครอบครัว
จํานวน 1 กลุม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการฝกอาชีพใหแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการอุดหนุนกลุมจักรสาน
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

14 โครงการอุดหนุนกลุมสตรี
เกษตรกร บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

15 โครงการอุดหนุนกลุมเลี้ยงโค
บานโนนทอง หมูที่ 12

16 โครงการอุดหนุนกลุมทอผาพื้นเมือง
บานโนนทอง หมูที่ 12

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี
จักรสานมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี สตรีเกษตรกรมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี
เลี้ยงโคมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี ทอผาพื้นเมืองมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๔

- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมจักรสาน
จักรสานมีอาชีพและ
บานโพนสาวเอ
สรางรายไดใหกับตนเอง
หมูที่ 11
และครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมสตรีเกษตรกร
สตรีเกษตรกรมีอาชีพและ
บานโพนสาวเอ
สรางรายไดใหกับตนเอง
หมูที่ 11
และครอบครัว
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมเลี้ยงโค
เลี้ยงโคมีอาชีพและ
บานโนนทอง หมูที่ 12
สรางรายไดใหกับตนเอง
จํานวน 1 กลุม
และครอบครัว
- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุม ทอผาพื้นเมือง
ทอผาพื้นเมืองมีอาชีพและ บานโนนทอง หมูที่ 12
สรางรายไดใหกับตนเอง
จํานวน 1 กลุม
และครอบครัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการฝกอาชีพใหแกประชาชน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
บานโนนทอง หมูที่ 12

18 โครงการสงเสริมการฝกอาชีพ
ใหกับประชาชน

- เพื่อใหสมาชิกกลุม
- กลุมพัฒนาสตรี
พัฒนาสตรีมีอาชีพและ บานโนนทอง หมูที่ 12
สรางรายไดใหกับตนเอง
จํานวน 1 กลุม
และครอบครัว
- เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ - จัดฝกอบรมดาน 50,000
และสรางรายไดใหกับ อาชีพใหกับปราะชาชน
ตนเองและครอบครัว
ในพื้นที่ อบต.เรณู

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละหรือ - ประชาชนที่เปน
จํานวนสมาชิก
สมาชิกของกลุม
ของกลุมที่มี พัฒนาสตรีมีรายได
รายไดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
50,000 - รอยละหรือ - ประชาชนมีอาชีพ
จํานวน
เสริมมีรายไดมีความ
ประชาชนที่มี
เปนอยูดีขึ้น
รายไดเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๕

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.2 แนวทางการพัฒนา สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลและเอาใจใส
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

- ผูพิการไดรับการ
ดูแลและเอาใจใส
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

- ผูปวยเอดสไดรับ
การดูแลเอาใจใส
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๑๖

- เพื่อใหการสงเคราะห
- จายเงิน
4,911,600 4,911,600 4,911,600 - รอยละหรือ
ผูสูงอายุ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวนผูสูงอายุ
ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
อบต.เรณู จํานวน
637 คน
- เพื่อใหการสงเคราะห
- จายเงิน
1,459,200 1,459,200 1,459,200 - รอยละหรือ
ผูพิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวนผูพ ิการ
ผูพิการในเขตพื้นที่
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
อบต.เรณู จํานวน
152 คน
- เพื่อใหการสงเคราะห
- จายเงิน
18,000
18,000
18,000
- รอยละหรือ
ผูปวยเอดส
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวนผูปวย
ผูปวยเอดสในเขต
เอดสที่ไดรับ
พื้นที่ อบต.เรณู
เบี้ยยังชีพ
จํานวน 3 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.2 แนวทางการพัฒนา สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการจัดซื้อเครื่องหมกันหนาว

- เพื่อชวยเหลือและ
- จัดซื้อเครื่องหม
บรรเทาความเดือดรอน กันหนาวใหกับ
ใหกับประชาชนที่
ประชาชนที่ที่ไดรับ
ประสบภัยหนาวในเขต ความเดือดรอน
พื้นที่ อบต.เรณู
จากภัยหนาว

350,000

350,000

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละหรือ แกไขปญหาภัยหนาว
จํานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ที่ไดรับการ เปนอยูสะดวกสบาย
ชวยเหลือจาก
การประสบ
ภัยหนาว

สํานักปลัด

๑๗

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีสาธารณสุขและอนามัย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย
ปองกันโรคไขเลือดออก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อปองกันการเกิดโรค
- จัดซื้อน้ํายาฉีดพน 126,000 126,000 126,000 - รอยละหรือ
- ประชาชน
ไขเลือดออก
ยุงลาย จํานวน 30 ขวด
จํานวน
มีสุขภาพแข็งแรง
ขวดละ 1,200 บาท
ประชาชนที่
ไมปวยเปนโรค
- จัดซื้อทรายอะเบท
มีสุขภาพ
ไขเลือดออก
จํานวน 20 ถัง
แข็งแรงไม
ถังละ 4,500 บาท
เปนไขเลือด
ออก
2 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เพื่อสนับสนุนการ
- กองทุนหลักประกัน 70,000 70,000 70,000 - รอยละของ
- ประชาชน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหาร
ดําเนินงานของกองทุน
สุขภาพระดับทองถิ่น
ประชาชนที่ มีสุขภาพแข็งแรง
สวนตําบลเรณู
หลักประกันสุขภาพในระดับ หรือพื้นที่ อบต.เรณู
มีสุขภาพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เรณู
แข็งแรง
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๘

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีสาธารณสุขและอนามัย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อเปนสถานที่ปฎิบัติ
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ในการปฎิบัติหนาที่
ดานการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน

- กอสรางศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ขนาด กวาง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร

4 โครงการกอสรางเตาเผาขยะพรอมระบบ
บําบัดควัน บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

- เพื่อกําจัดขยะและ
- กอสรางเตาเผาขยะ
สิ่งปฎิกูลตางๆของหมูบาน พรอมระบบบําบัดควัน
อยางถูกวิธีไมกอใหเกิด
จํานวน 1 แหง
มลพิษ

120,000 120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ศูนย
สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
(ศสมช.)
จํานวน 1 หลัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การปฎิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูบาน
(อสม.)
เกิดความสะดวก
และมีประสิทธิภาพ
650,000 650,000 - เตาเผาขยะ - ลดปริมาณขยะ
พรอมระบบ
ของหมูบาน
บําบัดควัน
หมูบานสะอาด
จํานวน 1 หลัง ปลอดมลพิษ
ปลอดเชื้อโรค

กองชาง

กองชาง

๑๙

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีสาธารณสุขและอนามัย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการกอสรางเตาเผาขยะพรอมระบบ
บําบัดควัน บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อกําจัดขยะและ
- กอสรางเตาเผาขยะ
สิ่งปฎิกูลตางๆของหมูบาน พรอมระบบบําบัดควัน
อยางถูกวิธีไมกอใหเกิด
จํานวน 1 แหง
มลพิษ

ตัวชี้วัด
(KPI)

650,000 650,000 - เตาเผาขยะ
พรอมระบบ
บําบัดควัน
จํานวน 1 หลัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ลดปริมาณขยะ
ของหมูบาน
หมูบานสะอาด
ปลอดมลพิษ
ปลอดเชื้อโรค
- เขตพื้นที่
อบต.เรณู สะอาด
ไมมีขยะ สิ่งปฎิกูล

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - รถบรรทุก
แบบมาตรฐาน
ขยะแบบ
จํานวน 1 คัน
มาตรฐาน
จํานวน 1 คัน
7 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข - เพื่อเปนคาใชจายในการ
- อุดหนุนศูนย
120,000 120,000 120,000
- ประชาชนไดรับ
ดําเนินงานในการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
การดูแลสุขภาพ
งานสาธารณสุขในหมูบาน
ชุมชน (ศสมช.)
โดยการปฎิบัติงาน
จํานวน 8 หมูบานๆละ
ของ อสม.
15,000 บาท
6 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบมาตรฐาน

- เพื่อใชในการจัดเก็บขยะ
สิ่งปฎิกูลตางๆในเขตพื้นที่
อบต.เรณู เพื่อนําไปกําจัด

กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๒๐

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีสาธารณสุขและอนามัย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช
กับเครื่องพนหมอกควันในการกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย
9 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดส

10 โครงการตําบลเรณูนาอยู

- เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย
เปนการปองกันโรคไข
เลือดออก
- เพื่อถวายเปนพระราช
กุศลและเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินีนาถ และเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยและ
ครอบครัวผูติดเชื้อ hiv
- เพื่อใหประชาชนได
ตระหนักและรวมมือกัน
รักษาความสะอาดของ
บานเรือน ปรับปรุงสภาพ
แวดลอมใหสะอาดถูก
สุขลักษณะ

- จัดซื้อน้ํามันเบนซิน
และน้ํามันดีเซล
- อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดสอําเภอ
เรณูนคร
- จัดกิจกรรมประกวด
หมูบาน จํานวน 8
หมูบานในเขตพื้นที่
อบต.เรณู

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000 150,000 150,000 - น้ํามันเบนซิน - ลดอัตราการ
น้ํามันดีเซล เกิดโรคไขเลือดออก
ในพื้นที่ อบต.เรณู
10,000 10,000 10,000 - ศูนยเฉลิม - ผูปวยเอดสและ
พระเกียรติเพื่อ ครอบครัวผูติดเชื้อ
ชวยเหลือผูปวย hiv ไดรับการ
โรคเอดสอําเภอ
ชวยเหลือ
เรณูนคร
30,000

30,000 30,000

- รอยละหรือ
จํานวนหมูบาน
ที่มีสภาพ
แวดลอมสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

- หมูบานมีความ
สะอาด สวยงาม
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปราศจาก
โรคติดตอ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๒๑

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีสาธารณสุขและอนามัย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
- กอสรางศูนย
120,000 120,000
11 โครงการกอสรางศูนยสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อเปนสถานที่ปฎิบัติ
ชุมชน (ศสมช.) บานโคกสาย หมูที่ 8

งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ในการปฎิบัติหนาที่
ดานการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน

สาธารณสุขมูลฐาน
ขนาด กวาง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ศูนย
สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
(ศสมช.)
จํานวน 1 หลัง

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- การปฎิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูบาน
(อสม.)
เกิดความสะดวก
และมีประสิทธิภาพ

กองชาง

๒๒

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน (บอกรับวารสาร)

- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดรับรูขาวสาร
ทันตอเหตุการณปจจุบัน

- จัดซื้อหนังสือพิมพ
ใหกับที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน
จํานวน 8 หมูบานและ
ที่สํานักงาน อบต.เรณู

70,000

70,000

70,000

2 โครงการอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร
ระดับอําเภอ

- เพื่อสนับสนุนศูนย
รวบรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางของ
ทองถิ่นในอําเภอเรณูนคร

- สนับสนุน/อุดหนุน
งบประมาณการ
ดําเนินงานของศูนย
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง

25,000

25,000

25,000

3 โครงการจัดจางนักเรียน นักศึกษา
ปฎิบัติงานในชวงปดภาคเรียน

- เพื่อใหนักเรียน
- จางนักเรียน
นักศึกษา มีรายไดในชวง นักศึกษาปฎิบัติงานใน
ปดภาคเรียน
สํานักงาน อบต.เรณู

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละ
หรือจํานวน
ประชาชนที่
ไดรับขอมูล
ขาวสาร
เพิ่มขึ้น
- ศูนย
ขอมูลขาว
สารการ
จัดซื้อจัดจาง
อําเภอเรณู
นคร
- จํานวน
นักเรียน
นักศึกษา
ที่จัดจาง

- ประชาชนมีความ
รูและรูเทาทัน
เหตุการณปจจุบัน
ตางๆ

สํานักปลัด

- การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางมีความ
สะดวก

สํานักปลัด

- นักเรียน นักศึกษา
มีรายไดแบงเบาภาระ
ครอบครัวและเกิด
ความรู ประสบการณ

สํานักปลัด

๒๓

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

5 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก

6 โครงการจัดซื้อเต็นท

7 โครงการจัดซื้อโตะอเนกประสงค

- จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม จํานวน
20 เครื่องๆละ
3,000 บาท
- จัดซื้อเกาอี้พลาสติก
จํานวน 400 ตัวๆ
ละ 200 บาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งในสํานักงาน
อบต.เรณูและหมูบาน
เกิดความสะดวก
- การจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งในสํานักงาน
อบต.เรณูและหมูบาน
เกิดความสะดวก
- การจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งในสํานักงาน
อบต.เรณูและหมูบาน
เกิดความสะดวก
- การจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งในสํานักงาน
อบต.เรณูและหมูบาน
เกิดความสะดวก

กองคลัง

60,000

60,000

60,000

- จํานวน
พัดลม
อุตสาหกรรม

80,000

80,000

80,000

- จํานวน
เกาอี้
พลาสติก

- จัดซื้อเต็นท
จํานวน 8 หลังๆ
ละ 25,000 บาท

200,000 200,000 200,000

- จํานวน
เต็นท

- จัดซื้อเต็นท
จํานวน 30 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท

75,000

75,000

75,000

- จํานวน
โตะ
อเนกประสงค

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

๒๔

- เพื่อไวใชในกิจกรรม
ของ อบต.เรณู และ
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน
- เพื่อไวใชในกิจกรรม
ของ อบต.เรณู และ
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน
- เพื่อไวใชในกิจกรรม
ของ อบต.เรณู และ
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน
- เพื่อไวใชในกิจกรรม
ของ อบต.เรณู และ
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต.
และสมาชิก อบต.
(กรณีแทนตําแหนงที่วาง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- เพื่อจัดการเลือกตั้ง
- ดําเนินการเลือกตั้ง 300,000 300,000 300,000 - จํานวนคนที่
- ทองถิ่นมีผูบริหาร
นายก อบต. หรือ
นายก อบต. หรือ
ไดรับการเลือก
และมีสมาชิกสภา
สมาชิก อบต.กรณีแทน สมาชิก อบต. กรณี
ตั้ง
ทองถิ่นที่เปนไปตาม
ตําแหนงที่วาง)
ตําแหนงวางลง
ระบอบประชาธิปไตย
9 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
- เพื่อสนับสนุนการ
- อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000
- กองทุน
- ประชาชนไดรับ
ชุมชนตําบลเรณู (ออมวันละบาท)
ดําเนินงานของกองทุนฯ กองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน การจัดสวัสดิการจาก
ตําบลเรณู
ตําบลเรณู
กองทุนฯ
1 กองทุน
10 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - จัดทํา/บูรณาการ 600,000 600,000 600,000
- โปรแกรม
- ทองถิ่นมีรายได
ทรัพยสิน
ในการจัดเก็บรายได
รวมกันจัดทําแผนที่
แผนที่ภาษีที่มี
เพิ่มขึ้นจากการ
ของ อบต.
ภาษีและทะเบียน
มาตรฐาน
จัดเก็บภาษี
ทรัพยสิน
11 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต
- เพื่อไวใชในการติดตอ
- จัดซื้อรถ
40,000 40,000 40,000
- รถ
- การบริหารงาน
ราชการและการดําเนิน
จักรยานยนต
จักรยานยนต
มีความคลองตัว
งานของ อบต.
จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 คัน
เกิดประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง

๒๕

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง

13 โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับ
หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเรณู
14 โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี

15 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร

- เพื่อไวใชในการติดตอ
ราชการและการดําเนิน
งานของ อบต.
- เพื่อไวใชในการประชุม
และการดําเนินงาน
กิจการสภา
- เพื่อใหประชาชนได
ทราบประโยชนของการ
ชําระภาษีและทราบ
หวงเวลาในการชําระ
ภาษี
- เพื่อใชสแกนเอกสาร
ในงานทะเบียนพาณิชย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดซื้อรถยนต
800,000 800,000 800,000
- รถยนต
- การบริหารงาน
(รถบรรทุก) ดีเซล
(รถบรรทุก) ดีเซล มีความคลองตัว
จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 คัน
เกิดประสิทธิภาพ
- จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 42,500 42,500 42,500 - เกาอี้สํานักงาน - การดําเนินงานดาน
จํานวน 25 ตัวๆละ
จํานวน 25 ตัว
กิจการสภามีความ
1,700 บาท
สะดวก สบาย
- จัดทําปาย
10,000 10,000 10,000 - รอยละหรือ
- ทองถิ่นมีรายได
ประชาสัมพันธ ,แผนพับ
จํานวนประชาชน
เพิ่มขึน้ จากการ
สื่อๆตางๆเกี่ยวกับการ
ที่มคี วามรูเกี่ยวกับ
จัดเก็บภาษี
ชําระภาษี
การชําระภาษี

กองคลัง

- จดซื้อเครื่อง
สแกนเอกสาร จํานวน
1 เครื่อง

สํานักปลัด

25,000

25,000

25,000

- เครื่อง
สแกนเอกสาร
1 เครื่อง

- การปฎิบัติงาน
ดานการจดทะเบียน
พาณิชยเกิดความ
สะดวก

กองคลัง

กองคลัง

๒๖

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ - เพื่อใหประชาชนเกิด
ความรักชาติมีความ
สามัคคีกัน
17 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละบาท)
บานโนนทอง หมูที่ 12

- จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับสถาบันสําคัญ
ของชาติ

- เพื่อสนับสนุนการ
- อุดหนุนงบประมาณ
ดําเนินงานของกองทุนฯ กองทุนสวัสดิการชุมชน
บานโนนทอง หมูที่ 12

18 โครงการอุดหนุนกองทุนแมของแผนดิน - เพื่อสนับสนุนการ
บานโนนทอง หมูที่ 12
ดําเนินงานของกองทุน
แมของแผนดิน
บานโนนทอง หมูที่ 12

- อุดหนุนงบประมาณ
กองทุนแมของแผนดิน
บานโนนทอง หมูที่ 12

20,000

20,000

50,000

50,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละหรือ
ประชาชนที่เขา
รับการอบรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนเกิด
ความรักความสามัคคี
และหวงแหนในความ
เปนชาติ
50,000
- กองทุน
- ประชาชนไดรับ
สวัสดิการชุมชน การจัดสวัสดิการจาก
บานโนนทอง
กองทุนฯ
หมูที่ 12
50,000 - กองทุนแมของ - ประชาชนมีความ
แผนดินบาน
เปนอยูดีขึ้น สามารถ
โนนทอง หมูที่ 12 พึ่งตนเองไดตามหลัก
จํานวน 1 กลุม เศรษฐกิจพอเพียงและ
หางไกลจากสิ่งเสพติด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๒๗

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการอุดหนุนกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต บานโนนทอง หมูที่ 12

20 โครงการจัดซื้อเครื่องครัว

21 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
ในที่สาธารณะประโยชน
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3
22 โครงการอุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา
บานโนนสังข หมูที่ 4

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เพื่อสนับสนุนการ
- อุดหนุนงบประมาณ
50,000 50,000 - กลุมออมทรัพย
ดําเนินงานของกลุม กลุมออมทรัพยเพื่อการ
เพื่อการผลิตบาน
ออมทรัพยเพื่อการผลิต
ผลิตบานโนนทอง
โนนทอง หมูที่ 12
บานโนนทอง หมูที่ 12
หมูท ี่ 12
จํานวน 1 กลุม
- เพื่อไวใชในกิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องครัว
50,000 50,000 50ล000
- จํานวน
ของ อบต.เรณู และ
เครื่องครัว
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน
- เพื่อไวใชในกิจกรรม - กอสรางศาลาอเนก
209,000 209,000 - ศาลาอเนก
สาธารณะประโยชนของ ประสงค ขนาด กวาง
ประสงค จํานวน
หมูบาน
6 เมตร ยาว 12 เมตร
1 หลัง
- เพื่อสนับสนุนการ
- อุดหนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000
- จํานวน
ดําเนินงานของกลุม
กลุมผูใชน้ําประปา
ครัวเรือนที่ไดรับ
ผูใชน้ําประปา
บานโนนสังข
ประโยชน
บานโนนสังข หมูที่ 4
หมูที่ 4

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- แกไขปญหาการ
ขาดแคลนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ
ประชาชนรูจักการออม
- การจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งในสํานักงาน
อบต.เรณูและหมูบาน
เกิดความสะดวก
- การจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน
มีความสะดวก
- แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

สํานักปลัด

๒๘

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการกอสรางหอกระจายขาว
แบบไรสาย บานอภัยวงค หมูที่ 6

- เพื่อประชาสัมพันธ
- จัดซื้อและติดตั้ง
ขาวสารตางๆใหกับ
หอกระจายขาวแบบ
ประชาชนในหมูบาน
ไรสาย
24 โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค
- เพื่อไวใชในกิจกรรม
- ตอเติมศาลาอเนก
บานอภัยวงค หมูที่ 6
สาธารณะประโยชนของ ประสงค ขนาด กวาง
หมูบาน
3 เมตร ยาว 6 เมตร
25 โครงการตอเติมโรงเก็บของ
- เพื่อใหมีสถานที่จัด
- ตอเติมโรงเก็บของ
วัดศรีชมชื่น บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7 เก็บสิ่งของตางของหมูบาน ขนาด กวาง 6 เมตร
ใหเปนระเบียบ
ยาว 10 เมตร

- รอยละหรือ
จํานวนครัวเรือน
ที่ไดรับประโยชน
120,000 120,000 - ศาลาอเนก
ประสงค จํานวน
1 หลัง
120,000 120,000 120,000 - โรงเก็บของ
จํานวน 1 หลัง

26 โครงการซอมแซมโรงสีขาวชุมชน
บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7

60,000

- เพื่อใหมีโรงสีขาวไวใช
ในการแปรรูปขาว
ประจําหมูบาน

- ซอมแซมโรงสีขาว
ชุมชน

400,000 400,000 400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000

60,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- ประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสารตางๆ
อยางทั่วถึง
- การจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน
มีความสะดวก
- สิ่งของตางๆ
ไดรับการจัดเก็บ
เปนระเบียบ สามารถ
ใชงานไดสะดวก
- จํานวน
- ประชาชนในหมูบาน
ครัวเรือนที่ไดใช ไดรับความสะดวก
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๒๙

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการจัดทําเวทีกลางแจง
บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7

- เพื่อไวใชในการจัด
- จัดทําเวทีกลางแจง
กิจกรรมอันเปนสาธารณะ ขนาด กวาง 5 เมตร
ประโยขนของหมูบาน
ยาว 10 เมตร
28 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
- เพื่อไวใชในกิจกรรม - กอสรางศาลาอเนก
ในที่สาธารณะประโยชน
สาธารณะประโยชนของ ประสงค ขนาด กวาง
บานโคกสาย หมูที่ 8
หมูบาน
6 เมตร
ยาว 9 เมตร
29 โครงการจัดซื้อที่ดินไวใชในกิจกรรม
- เพื่อไวใชในกิจกรรม
- จัดซื้อที่ดิน
สาธารณะประโยชนของหมูบาน
สาธารณะประโยชนของ
บานโคกสาย หมูที่ 8
หมูบาน

30 โครงการอุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา
บานโคกสาย หมูที่ 8

- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม
ผูใชน้ําประปา
บานโคกสาย หมูที่ 8

- อุดหนุนงบประมาณ
กลุมผูใชน้ําประปา
บานโคกสาย
หมูที่ 8

-

150,000 150,000

120,000 120,000 120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- เวทีกลางแจง - การจัดกิจกรรมของ
จํานวน 1 ชุด หมูบานมีความสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- ศาลาอเนก
ประสงค จํานวน
1 หลัง

- การจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน
มีความสะดวก

กองชาง

-

250,000 250,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดใช
ประโยชน

- ประชาชนในหมูบาน
ไดรับความสะดวก

กองชาง

-

100,000 100,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค

สํานักปลัด

๓๐

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค
บริเวณเมรุเผาศพวัดบานโคกสาย
บานโคกสาย หมูที่ 8
32 โครงการอุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา
บานคําผาสุก หมูที่ 10

33 โครงการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
แบบไรสาย (wifi internet)
บานคําผาสุก หมูที่ 10
34 โครงการอุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อไวใชในกิจกรรม
สาธารณะประโยชนของ
หมูบาน
- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม
ผูใชน้ําประปา
บานคําผาสุก หมูที่ 10
- เพื่อใหประชาชนได
สืบคนขอมูล

- ตอเติมศาลาอเนก
ประสงค ขนาด กวาง
6 เมตร ยาว 10 เมตร
- อุดหนุนงบประมาณ
กลุมผูใชน้ําประปา
บานคําผาสุก
หมูที่ 10
- ติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตของ
หมูบาน

- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม
ผูใชน้ําประปา
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- อุดหนุนงบประมาณ
กลุมผูใชน้ําประปา
บานโพนสาวเอ
หมูที่ 11

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 200,000

60,000

60,000

-

60,000

60,000

60,000

- ศาลาอเนก
ประสงค จํานวน
1 หลัง
60,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

60,000

-จํานวน
ครัวเรือนที่ใช
ประโยชนจาก
ระบบอินเตอรเน็ต
60,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน
มีความสะดวก
- แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค
- ประชาชนมีความรู
มีวิสัยทัศนกวางไกล

กองชาง

- แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๓๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
35 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
ในที่สาธารณะประโยชน
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อไวใชในกิจกรรม
สาธารณะประโยชนของ
หมูบาน

36 โครงการอุดหนุนกลุมเยาวชน
บานโนนทอง หมูที่ 12

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุม

37 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน บานโนนทอง หมูที่ 12

- เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานคณะกรรมการ
หมูบาน
- เพื่อใชในการซอมแซม
ไฟฟาและการดําเนินงาน
อื่นๆ
- เพื่อใชในการดําเนินงาน
การฝกอบรม การจัด
กิจกรรมตางๆของ อบต.

38 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา

39 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจง

- กอสรางศาลาอเนก
ประสงค ขนาด กวาง
5 เมตร
ยาว 10 เมตร
- สนับสนุน/อุดหนุน
งบประมาณกลุม
เยาวชน
- สนับสนุน/อุดหนุน
งบประมาณ
คณะกรรมการหมูบาน
- จัดซื้อรถกระเชาไฟฟา 2,200,000
จํานวน 1 คัน
- จัดซื้อเครื่องเสียง
จํานวน 1 ชุด

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80,000

80,000

- ศาลาอเนก
ประสงค จํานวน
1 หลัง

- การจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน
มีความสะดวก

กองชาง

20,000

20,000

- กลุมเยาวชน
1 กลุม

สํานักปลัด

30,000

30,000

- คณะกรรมการ
หมูบานโนนทอง

- กลุมเยาวชน
เกิดการรวมกลุม
ชวยเหลือกัน
- การบริหารงาน
คณะกรรมการหมูบาน
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
- การปฎิบัติงานในการ
ซอมแซมไฟฟาสะดวก
ปลอดภัย
- การดําเนินงาน
ฝกอบรมและการจัด
กิจกรรมตางๆมีความ

2,200,000 2,200,000 - รถกระเชาไฟฟา

150,000 150,000 150,000

1 คัน
- เครื่องเสียง
1 ชุด

กองคลัง

กองคลัง

๓๒

สะดวก

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - เพื่อใชในการปฏิบัติ - จัดซื้อเครื่องคอม
150,000 150,000 150,000 - เครื่องคอม
- การปฏิบัติงาน
กองคลัง
พิวเตอรแบบพกพาเกิดความสะดวก
แบบพกพา (Notebook)
งานภายในสํานักงาน พิวเตอรแบบพกพา
องคการบริหารสวน
(Note book) จํานวน
(notebook)
รวดเร็ว
ตําบลเรณู
3 เครื่อง
จํานวน 3 เครื่อง
41 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - เพื่อใชในการปฏิบัติ - จัดซื้อเครื่องคอม
80,000 80,000 80,000 - เครื่องคอม
- การปฏิบัติงาน
กองคลัง
แบบตั้งโตะและอุปกรณตอพวง
งานภายในสํานักงาน พิวเตอรแบบตั้งโตะและ
พิวเตอรแบบ
ดานการจัดทําแผนที่
องคการบริหารสวน
อุปกรณตอพวง
ตั้งโตะ จํานวน ภาษีเกิดความสะดวก
ตําบลเรณู เกี่ยวกับการ จํานวน 2 เครื่อง
2 เครื่อง และ การจัดเก็บภาษีเกิด
ปฎิบัติงานดานแผนที่
อุปกรณตอพวง ประสิทธิภาพ
ภาษี
42 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ
- เพื่อใชในการปฏิบัติ - จัดซื้อเครื่องพิมพ
7,000 7,000 7,000 - เครื่องพิมพ - การปฏิบัติงาน
กองคลัง
(Printer) แบบหัวเข็ม
งานภายในสํานักงาน (Printer) แบบหัวเข็ม
(Printer) จํานวน เกิดความสะดวก
องคการบริหารสวน
จํานวน 1 เครื่อง
1 เครื่อง
รวดเร็ว
ตําบลเรณู
๓๓

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.5 แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการและนันทนาการดานกีฬา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด ประจําป 2560

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ไดออกกําลังกายไมยุงเกี่ยว
กับยาเสพติด

2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

- เพื่อสงเสริมสุขภาพของ - จัดซื้ออุปกรณกีฬา 50,000
ประชาชนในตําบลเรณูและ ใหกับศูนยกีฬาหมูบาน
เปนการพัฒนาความ
จํานวน 8 ศูนยฯ
สามารถดานกีฬา
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
- จัดซื้อเครื่อง
70,000
ในหมูบานไดดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายกลางแจง
ของตนเองและเปนการ
พรอมติดตั้งบริเวณ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สํานักงาน อบต.เรณู

3 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจงพรอมติดตั้ง

- จัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด
จํานวน 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

100,000 100,000 100,000

50,000

70,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละหรือ - ประชาชนมีสุขภาพ
จํานวน
แข็งแรง หางไกลจาก
ประชาชนที่
ยาเสพติดทุกชนิด
รวมโครงการ
และไมยุงเกี่ยว
กับยาเสพติด
ทุกประเภท
50,000
- ศูนยกีฬา
- ประชาชนตําบล
จํานวน 8
เรณูมสี ุขภาพแข็งแรง
แหง

สํานักปลัด

70,000

สํานักปลัด

- รอยละหรือ
จํานวน
ประชาชนที่
ออกกําลังกาย

- ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สุขภาตจิต
ที่ดี

กองคลัง

๓๔

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.5 แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการและนันทนาการดานกีฬา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจงพรอมติดตั้ง บานอภัยวงค
หมูที่ 6

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
- จัดซื้อเครื่อง
70,000
ในหมูบานไดดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายกลางแจง
ของตนเองและเปนการ
พรอมติดตั้ง
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5 โครงการอุดหนุนกลุมออกกําลังกาย - เพื่อสงเสริมใหประชาชน
- สนับสนุน
(กลุมแอโรบิค) บานโพนสาวเอ
ในหมูบานไดดูแลสุขภาพ งบประมาณเพือ่ เปน
หมูที่ 11
ของตนเองและเปนการ
คาบริหารจัดการ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ของกลุมออกกําลังกาย
6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย - เพื่อสงเสริมใหประชาชน
- จัดซื้อเครื่อง
70,000
กลางแจงพรอมติดตั้งโรงพยาบาล
ในหมูบานไดดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายกลางแจง
สงเสริมสุขภาพตําบลคําผาสุก
ของตนเองและเปนการ
พรอมติดตั้งบริเวณ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลคําผาสุก

70,000

20,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- รอยละหรือ
จํานวน
ประชาชนที่
ออกกําลังกาย
20,000 - รอยละหรือ
จํานวน
ประชาชนที่
ออกกําลังกาย
70,000 - รอยละหรือ
จํานวน
ประชาชนที่
ออกกําลังกาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สุขภาตจิต
ที่ดี
- ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สุขภาตจิต
ที่ดี
- ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สุขภาตจิต
ที่ดี

กองคลัง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๓๕

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.5 แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการและนันทนาการดานกีฬา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
- จัดซื้อเครื่อง
70,000 70,000 70,000
7 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย - เพื่อสงเสริมใหประชาชน
กลางแจงพรอมติดตั้ง บานโนนทอง
หมูที่ 12

ในหมูบานไดดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายกลางแจง
ของตนเองและเปนการ
พรอมติดตั้ง
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- รอยละหรือ
จํานวน
ประชาชนที่
ออกกําลังกาย

- ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สุขภาตจิต
ที่ดี

กองคลัง

๓๖

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนและสังคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงคเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป 2560

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2560

- เพื่อรณรงคสรางกระแส
- อบรมใหความรู
50,000
ปลูกสํานึกในการปองกัน เกี่ยวกับยาเสพติดใหกับ
และแกไขปญหายาเสพติด เยาวชน ประชาชนใน
เขตพื้นที่ อบต.เรณู
จํานวน 1 ครั้ง
- เพื่ออํานวยความสะดวก - จัดตั้งศูนยอํานวย 15,000
ใหกับผูใชรถใชถนนเปนการ ความสะดวกและเฝา
ปองกันและลดการเกิด
ระวังการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ทางถนน
ปใหม ป 2560
15,000

50,000

50,000 รอยละของ - ประชาชนมีสุขภาพ
หมูบานที่ แข็งแรง ปลอดจาก
ปลอด
สิ่งเสพติดทุกชนิด
ยาเสพติด

สํานักปลัด

15,000

15,000

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน และลดการ
เกิดอุบัติเหคุ

สํานักปลัด

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน และลดการ
เกิดอุบัติเหคุ

สํานักปลัด

15,000

- จํานวน
อุบัติเหตุใน
พื้นที่ อบต.
เรณู ในชวง
เทศกาล
ปใหมลดลง
15,000 - จํานวน
อุบัติเหตุใน
พื้นที่ อบต.
เรณู ลดลง

๓๗

- เพื่ออํานวยความสะดวก - จัดตั้งศูนยอํานวย
ใหกับผูใชรถใชถนนเปนการ ความสะดวกและเฝา
ปองกันและลดการเกิด
ระวังการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ทางถนน
สงกรานต ป 2560

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(KPI)
รับผิดชอบหลัก

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนและสังคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมทบทวนฟนฟูเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.
กูชีพ - กูภัย

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบติงานของสมาชิก
อปพร.กูชีพ - กูภัย ใหมี
มาตรฐานสูงชึ้น

50,000

50,000

- สนับสนุนงบประมาณ 10,000
ศูนยปฎิบัติการพลัง
แผนดินเพื่อเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเรณูนคร

10,000

- จัดซื้อพรอมติดตั้ง
กลองวงจรปดภายใน
สํานักงาน

50,000

50,000

50,000

- รอยละ - การปฎิบัติงานของ
หรือจํานวน สมาชิก อปพร. กูชีพ
สมาชิก
- กูภัย มีมาตรฐาน
อปพร.กูชีพ
กูภัย ที่ผาน
การอบรม
10,000 - จํานวน - ปญหายาเสพติด
ผูติดยา
ไดรับการแกไข
เสพติดใน
อําเภอเรณู
นครลดลง

50,000

- กลอง
วงจรปด
1 ชุด

- สถานที่ราชการ
มีความปลอดภัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองคลัง
๓๘

5 โครงการบริหารจัดการศูนยปฎิบัติการ
- เพื่อสนับสนุน
พลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
การดําเนินงานของศูนย
อําเภอเรณูนคร
ปฎิบัติการพลังแผนดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอ
เรณูนครในการปองกันและ
การแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่อําเภอเรณูนคร
6 โครงการจัดซื้อและติดตั้งกลอง
- เพื่อรักษาความปลอดภัย
วงจรปด
ในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลเรณู

- จัดฝกอบรมสมาชิก
อปพร.กูชีพ - กูภัย
จํานวน 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(KPI)
รับผิดชอบหลัก

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนและสังคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
เรณูนคร (สพส.อ.เรณูนคร) ตาม
โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชน
เอาชนะยาเสพติด ประจําป 2560
8 โครงการเฝาระวังเหตุอยูเวรยามของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
อปพร.กูชีพ - กูภัย

- เพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติดในอําเภอ
เรณูนคร

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(KPI)
รับผิดชอบหลัก

- สนับสนุน/อุดหนุน 80,000 80,000 80,000 - จํานวน
- ปญหายาเสพใน
งบประมาณใหศูนย
ผูเขารวม อําเภอเรณูนครลดลง
ปฎิบัติการพลังแผนดิน
โครงการ
เอาชนะยาเสพติด
อําเภอเรณูนคร
- เพื่อเฝาระวังชวยเหลือ
- สมาชิก อปพร.
100,000 100,000 100,000 - จํานวน - ผูประสบภัยไดรับ
ผูประสบภัยอยางทันทวงที กูชีพ - กูภัย อยูเวรยาม
อปพร. การชวยเหลือเบื้องตน
เฝาระวังและชวยเหลือ
กูชีพ - กูภัย
อยางถูกวิธี
ผูประสบภัย
ที่รวม
โครงการ
9 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายชุด - เพื่อใชในการปฏิบัติงาน - จัดซื้อวัสดุเครื่อง 60,000 60,000 60,000 - วัสดุเครื่อง - การปฏิบัติงานของ
แตงกาย อาสาสมัครปองกันภัย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ของอาสาสมัครปองกันภัย แตงกาย อปพร. จํานวน
อปพร. ฝายพลเรือน (อปพร.)
(อปพร.)
ฝายพลเรือน (อปพร.) 40 ชุดๆละ 1,500 บาท
จํานวน
มีความสะดวก
องคการบริหารสวนตําบล
40 ชุด
เรณู

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๓๙

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
1.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนและสังคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการอบรมการปองกันและระงับ - เพื่อใหความรูและเกิด - จัดอบรมใหความรู 20,000 20,000 20,000
อัคคีภัย
ความตระหนักในความ
จํานวน 1 ครั้ง
ปลอดภัยดานอัคคีภัยใหกับ
ประชาชนและบุคลากรใน
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
- จํานวน - ผูเขาอบรมมีความรู
ผูรับการ ความเขาใจในการ
อบรม เผชิญเหตุอัคคีภัยรูจัก
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน

สํานักปลัด

๔๐

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
ชุมชนเรณู หมูที่ 2

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในชุมชนเรณู
หมูที่ 2

50,000

50,000

50,000

2 โครงการซอมแซมระบบประปา
หมูบาน บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

- เพื่อใหมีน้ําประปาที่สะอาด
- ซอมแซมระบบ
ใชและมีปริมาณเพียงพอตอ
ประปาหมูบาน
ความตองการ
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

100,000

100,000

100,000

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)บานโพนสาวเอ
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
ขนาด กวาง 5 เมตร
หมูที่ 3 ถนนสายบานโพนสาวเอ
ยาว 200 เมตร
หมูที่ 3 - ชุมชนหนองทม
หนา 0.15 เมตร
4 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
- เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
- ซอมแซม ปรับปรุง
หมูบาน บานโพนสาวเอ หมูที่ 3
ถนนลูกรังใหเกิดความสะดวก
ถนนลูกรังภายใน
ในการสัญจร
หมูบาน

459,000

459,000

459,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐาน
สัญจร
เพิ่มขึ้น
- รอยละหรือ
- ประชาชนไดใช
จํานวนครัวเรือน น้ําประปาที่สะอาด
ที่มีน้ําประปาใช
และมีปริมาณ
อยางเพียงพอ
เพียงพอ
- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัญจร

กองชาง

- มีเสนทาง
- การเดินทางสัญจร
คมนาคมที่สะดวก มีความสะดวก
เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๔๑

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)บานโพนสาวเอ
หมูที่ 3 ถนนสายดานทิศเหนือ
หมูบาน
6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกบานโพนสาวเอ
หมูที่ 3 ถนนสายภายในหมูบาน

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

7 โครงการลอกรางระบายน้ํา
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3
บริเวณถนนสายเรณูนคร - หนองฮี

- เพื่อบํารุงรักษาราง
ระบายน้ําสาธารณะของ
หมูบานใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก
- เพื่อใหมีน้ําประปาใชในการ
อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ

8 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

- กอสรางถนนคอนกรีต
ขนาด กวาง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร
- ปรับปรุงถนน
แอสฟลทติกภายใน
หมูบาน

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

680,000

680,000

- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัญจร

กองชาง

1,800,000

1,800,000

- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัญจร

กองชาง

- ลอกรางระบายน้ํา
กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
ในรางระบายน้ํา

30,000

30,000

- จํานวนครัว
เรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- แกไขปญหา
น้ําทวมขังภายใน
หมูบาน

กองชาง

- กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน

300,000

300,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- มีน้ําประปาใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๔๒

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
บานโนนสังข หมูที่ 4 ถนนสาย
หนาบานนายบาทัย ราชชมภู
10 โครงการปรับปรุงถนนลาด
แอสฟลทติกบานโนนสังข หมูที่ ๔
ถนนสายหนาโรงเรียนบานโนนสังข

60,090

60,909

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,090

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่
ความสะดวกในการ
ไดรับประโยชน
สัญจร
1,800,000 1,800,000 1,800,000
- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัญจร

กองชาง

กองชาง

-

100,000

100,000

- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัญจร

กองชาง

-

150,000

150,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ กองชาง
ครัวเรือนที่ ความสะดวกในการ
ไดรับประโยชน สัญจร และการ
ขนสงการเกษตร

๔๓

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
- ปรับปรุงถนน
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
คอนกรีต กวาง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
- ปรับปรุงถนน
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
แอสฟลทติกถนนสาย
หนาโรงเรียนบาน
โนนสังข
11 โครงการขยายผิวจราจรถนน
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - ปรับปรุงขยายผิว
คอนกรีต บานโนนสังข หมูที่ 4
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน จราจรถนนคอนกรีต
ขนาดกวางดานละ
0.50 เมตร ยาว 200
เมตร
12 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนใหม
การเกษตรบานโนนสังข หมูที่ 4
ในการสัญจรและการขนสง ถนน กวาง 4 เมตร
สายหนาบานนายสุวรรณ ไชยภักดี ผลผลิตทางการเกษตร
ยาว 800 เมตร
- หอปู

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโนนสังข
หมูที่ 4 ถนนสายสํานักสงฆตนบก
14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานโนนสังข หมูที่ 4
15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานอภัยวงค
หมูที่ 6 ถนนสายคุมทุงเสรี คุทหนองเตาหาง
16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานศรีบุญเรือง
หมูที่ 7 ถนนสายกลางหมูบาน

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
40 เมตร ยาว 80 เมตร
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
0.40 เมตร
ยาว 500 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

900,000

900,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

-

80,000

80,000

กองชาง

-

900,000

900,000

- จํานวน
- ปญหาน้ําทวมขัง
ครัวเรือนที่ไดรับ ในหมูบานลดลง
ประโยชน
- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่
ความสะดวกในการ
ไดรับประโยชน
สัญจร

500,000

500,000

500,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

กองชาง

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ปญหาน้ําทวมขัง
ในหมูบานลดลง

กองชาง

๔๔

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต
บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7 ถนนสาย
กลางหมูบาน

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- การเดินทางสัญจร
มีความสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

๔๕

- เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
- ซอมแซม ปรับปรุง 2,250,000 2,250,000 2,250,000
- มีเสนทาง
ถนนคอนกรีตใหเกิดความ
ถนนคอนกรีต
คมนาคมที่สะดวก
ความสะดวก
ถนน กวาง 5 เมตร
เพิ่มขึน้
ในการสัญจร
ยาว 1,000 เมตร
18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
1,800,000 1,800,000
- จํานวน
เสริมไมไผ (คสม.) บานศรีบุญเรือง
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ครัวเรือนที่
หมูที่ 7 ถนนสายโรงสีขาวชุมชน ถนน กวาง 4 เมตร
ไดรับประโยชน
ถนนสายเรณูนคร หนองฮี
ยาว 800 เมตร
- จํานวน
19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
1,800,000 1,800,000
เสริมไมไผ (คสม.) บานศรีบุญเรือง
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ครัวเรือนที่
หมูที่ 7 ถนนสายวัดศรีบุญเรือง
ถนน กวาง 4 เมตร
ไดรับประโยชน
ยาว 1,000 เมตร
20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต 1,800,000 1,800,000 1,800,000
- จํานวน
เสริมไมไผ (คสม.) บานโคกสาย
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ครัวเรือนที่
หมูที่ 8 ถนนสายรานแฮปป ถนน กวาง 4 เมตร
ไดรับประโยชน
บานนางนวลละมัย บุญละ
ยาว 1,000 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
21 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
(บล็อคคอนเวิรส) ชวงหวยวังโดน
บานโคกสาย หมูที่ 8
22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโคกสาย
หมูที่ 8 ถนนสายบานอาจารย
พิทักษ สารทอง - โรงน้ําเนรมิตร
23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโคกสาย
หมูที่ 8 ถนนสายรานทรัพยทวิพูน
- บานนายสมเด็จ แสงศุกร
24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายขางรานทรัพยทวีพูน

- เพื่อใหระบายน้ําสะดวก
ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- กอสรางทอลอดเหลี่ยม

-

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร
- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
0.40 เมตร
ยาว 300 เมตร

-

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

300,000 - จํานวน
- การระบายน้ํา
กอวชาง
ครัวเรือนที่ไดรับ สะดวกแกไขปญหา
ประโยชน
น้ําทวมขังนาขาว
1,080,000 1,080,000
- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
กองชาง
ครัวเรือนที่
ความสะดวกในการ
ไดรับประโยชน
สัญจร

-

720,000

720,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

-

300,000

300,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- ปญหาน้ําทวมขัง
ในหมูบานลดลง

กองชาง

๔๖

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
การเกษตรบานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายหนาบานนางนวลศรี
แกวมณีชัย - หวยวังโดน

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ในการสัญจรและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

- กอสรางถนนใหม
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

-

200,000

200,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

26 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
การเกษตรบานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายเลียบหวยวังโดน เชื่อม
ชุมชนเรณู หมูที่ 14

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ในการสัญจรและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

- กอสรางถนนใหม
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

-

600,000

600,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

27 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
การเกษตรบานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายหวยหนองผือ

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ในการสัญจรและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

- กอสรางถนนใหม
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

-

600,000

600,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และการ
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร
- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และการ
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร
- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และการ
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๔๗

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

28 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
บานโคกสาย หมูที่ 8 จากถนน
ธาตุนอยนาเหนือ บานนางไขแสง บัวสาย สํานักสงฆดอนกลาง
29 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
บานโคกสาย หมูที่ 8 จากถนน
หนาบานอาจารยประยงค บุพศิริ
- หนาบานนางอรพิน กุลวงษ

- เพื่อใหมีประปาใชอยาง
เพียงพอทั่วถึง

- ขยายเขตประปา
หมูบาน

-

60,000

60,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

- เพื่อใหมีประปาใชอยาง
เพียงพอทั่วถึง

- ขยายเขตประปา
หมูบาน

-

60,000

60,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโคกสาย
หมูที่ 8 ถนนสายหนาบาน
นางพัฒนาพร ฉายาเวทย

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร

-

720,000

720,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

๔๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

32 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
การเกษตรบานคําผาสุก หมูที่ 10
ถนนสายบานคําผาสุก คุมทุงเสรี

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ในการสัญจรและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานคําผาสุก
หมูที่ 10 ถนนสายหลังโรงเรียน
บานคําผาสุก
34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานคําผาสุก
หมูที่ 10 ถนนสายวัดปา
บานคําผาสุก

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

- ขยายไหลทาง
ถนนลูกรัง ขนาด
กวางดานละ 1 เมตร
ยาว 700 เมตร
- กอสรางถนนใหม
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

180,000

180,000

- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัญจร

กองชาง

400,000

400,000

400,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

กองชาง

270,000

270,000

270,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และการ
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร
- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

1,260,000 1,260,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

-

กองชาง

๔๙

31 โครงการขยายไหลทาง
บานโคกสาย หมูที่ 8 ถนนสาย
บานโคกสาย - บานโนนทอง

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานคําผาสุก หมูที่10
ถนนสายหนาวัดสวางอารมณ
36 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
เพื่อการเกษตรดวยระบบไฟฟา
บานคําผาสุก หมูที่ 10
37 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
หวยแคน บานคําผาสุก หมูที่ 10
38 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานโพนสาวเอ
หมูที่ 11 สายภายในหมูบาน

- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร
- เพื่อใหมีใชสําหรับการ
- กอสรางคลองสงน้ํา
ทําการเกษตรแกไขปญหา
ดวยระบบไฟฟา
ความเดือดรอนของภัยแลง
- เพื่อใหเกิดความสะดวก
- กอสรางสะพาน
ในการสัญจร
ขนาด กวาง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
0.40 เมตร
ยาว 70 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

200,000

-

2,500,000 2,500,000

-

70,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ปญหาน้ําทวมขัง
ในหมูบานลดลง

กองชาง

- จํานวน
- ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่ไดรับ สําหรับใชทําการ
ประโยชน
เกษตรอยางเพียงพอ
- จํานวน
- การสัญจรสะดวก
1,000,000 1,000,000
ครัวเรือนที่ไดรับ
รวดเร็ว
ประโยชน
70,000
70,000
- จํานวน
- ปญหาน้ําทวมขัง
ครัวเรือนที่ไดรับ ในหมูบานลดลง
ประโยชน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๕๐

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 5 เมตร
ยาว 50 เมตร
- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก - ซอมแซมถนนลูกรัง
ปลอดภัย
ภายในชุมชนเรณู
หมูที่ 2

42 โครงการลอกรางระบายน้ํา
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11
บริเวณถนนสายเรณูนคร - หนองฮี
บริเวณกลางหมูบาน

- เพื่อบํารุงรักษาราง
ระบายน้ําสาธารณะของ
หมูบานใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

- ลอกรางระบายน้ํา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

225,000

225,000

225,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

112,000

112,000

112,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

100,000

100,000

100,000

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

-

30,000

30,000

- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- จํานวนครัว
เรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- แกไขปญหา
น้ําทวมขังภายใน
หมูบาน

กองชาง

๕๑

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโพนสาวเอ
หมูที่ 11 ถนนสายหลังโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโพนสาวเอ
หมูที่ 11 ถนนสายบานโพนสาวเอ
- ชุมชนหนองทม
41 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานโพนสาวเอ
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
หมูที่ 11 สายบานโพนสาวเอ 0.40 เมตร
หงยบอแก
ยาว 500 เมตร
44 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
- กอสรางถนนใหม
การเกษตรบานโพนสาวเอ หมูที่11 ในการสัญจรและการขนสง
เพื่อการเกษตร
ถนนสายบานโพนสาวเอ หมูที่ 11
ผลผลิตทางการเกษตร
เชื่อมตอบานโพนสาวเอ หมูที่ 3

-

500,000

500,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

-

200,000

200,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

45 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11 ถนนสาย
ภายในหมูบาน

-

50,000

50ล000

- ซอมแซม ปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
ภายในหมูบาน

- กอสรางถนนคอนกรีต 1,800,000 1,800,000 1,800,000
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร

- ปญหาน้ําทวมขัง
ในหมูบานลดลง

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และการ
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร
- มีเสนทาง
- การเดินทางสัญจร
คมนาคมที่สะดวก มีความสะดวก
เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

กองชาง

๕๒

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโนนทอง
หมูที่ 12 ถนนสายโนนทอง โคกสาย

- เพื่อปรับปรุง ซอมแซม
ถนนคอนกรีตใหเกิดความ
ความสะดวก
ในการสัญจร
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

47 โครงการซอมแซมระบบประปา
หมูบาน บานโนนทอง หมูที่ 12

- เพื่อใหมีน้ําประปาที่สะอาด
- ซอมแซมระบบ
ใชและมีปริมาณเพียงพอตอ
ประปาหมูบาน
ความตองการ
บานโนนทอง หมูที่ 12

-

100,000

100,000

48 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู (U) บานโนนทอง
หมูที่ 12 สายกลางหมูบาน

- เพื่อระบายน้ําเสียออกจาก - กอสรางรางระบายน้ํา
หมูบานแกไขปญหาน้ําทวมขัง รูปตัวยู ขนาด กวาง
0.40 เมตร
ยาว 500 เมตร
- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช - กอสรางถนนคอนกรีต
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
- เพื่อใหมีประปาใชอยาง
- ขยายเขตประปา
เพียงพอทั่วถึง
หมูบาน

-

500,000

500,000

2,225,000

2,225,000

2,225,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

70,000

70,000

70,000

- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) บานโนนทอง
- บานโพนสาวเอ - บานโนนคํา
50 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
ภายในชุมชนเรณู หมูที่ 14

- รอยละหรือ
- ประชาชนไดใช
จํานวนครัวเรือน น้ําประปาที่สะอาด
ที่มีน้ําประปาใช
และมีปริมาณ
อยางเพียงพอ
เพียงพอ
- จํานวน
- ปญหาน้ําทวมขัง
ครัวเรือนที่ไดรับ ในหมูบานลดลง
ประโยชน

กองชาง

กองชาง

๕๓

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
51 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
ชุมชนเรณู หมูที่ 14

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

52 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.) ชุมชนเรณู
หมูที่ 14 สายขางสถานีบริการ
น้ํามัน PT
53 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานโนนสังข หมูที่ 4

- เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
ที่สะดวกเปนมาตรฐาน

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมไมไผ (คสม.)
ถนน กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก - ซอมแซมถนนลูกรัง
ปลอดภัย
ภายในหมูบาน
บานโนนสังข หมูที่ 4

54 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน - เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
หมูบาน บานอภัยวงค หมูที่ 6

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในชุมชนเรณู
หมูที่ 14

ปลอดภัย

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน
บานอภัยวงค หมูที่ 6

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

750,000

750,000

750,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

๕๔

- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
55 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7

56 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานโคกสาย หมูที่ 8

57 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานคําผาสุก หมูที่ 10

58 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน บานโนนทอง หมูที่ 12

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน
บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7

100,000

100,000

100,000

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน
บานโคกสาย หมูที่ 8

100,000

100,000

100,000

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน
บานคําผาสุก หมูที่ 10

100,000

100,000

100,000

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

- ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน
บานโนนทอง หมูที่ 12

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- มีเสนทาง
คมนาคมที่เปน
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

๕๕

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
59 โครงการกอสรางถนนใหมเพื่อ
- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก - กอสรางถนนใหมเพื่อ
การเกษตรบานอภัยวงค หมูที่ 6 ปลอดภัย ลดความเสียหาย การเกษตร ขนาดกวาง
ถนนสายหนองเตาหาง - หนองแซง ในการขนสงผลผลิตทาง
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
การเกษตร
พรอมลงลูกรัง
60 โครงการยกระดับถนนเพื่อการ
เกษตร บานอภัยวงค หมูที่ 6
ถนนสายหนาบาน
อาจารยลาวัลย
61 โครงการลอกรางระบายน้ํา
ชุมชนเรณู หมูที่ 14
บริเวณหอปูถลา

- เพื่อใหการคมนาคมสะดวก - ยกระดับถนนเพื่อการ
ปลอดภัย ลดความเสียหาย เกษตร ขนาดกวาง
ในการขนสงผลผลิตทาง
ยาว
การเกษตร
- เพื่อบํารุงรักษาราง
ระบายน้ําสาธารณะของ
หมูบานใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

- ลอกโคลนตม ขยะ
และสิ่งปฏิกูลตางๆ
ในรองระบายน้ํา

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

-

150,000

150,000

-

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐาน
สัญจร และการ
เพิ่มขึ้น
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร
- มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกในการ
มาตรฐาน
สัญจร และการ
เพิ่มขึ้น
ขนสงผลผลิตการ
เกษตร
- จํานวนครัว
- แกไขปญหา
เรือนที่ไดรับ
น้ําทวมขังภายใน
ประโยชน
หมูบาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

๕๖

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี โครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
62 โครงการซอมแซมเขื่อนปองกัน
ตลิ่ง ชุมชนเรณู หมูที่ 14
บริเวณหอปูถลา

- เพื่อปองกันการพังทลาย - ซอมแซมเขื่อนปองกัน
ของดินบริเวณริมตลิ่งลําหวย ตลิง่ ลําหวยบอแกบริเวณ
หอปูถลา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองชาง
150,000 150,000 จํานวนครัวเรือน แกไขปญหาการ
ที่ไดรับประโยชน พังทลายของดิน
ริมตลิ่ง

๕๗

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี แหลงน้ํา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวย
ปลาจาโด บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

2 โครงการขุดลอกหวยบอแก
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
- ขุดลอกหวยบอแก
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร กวาง 5 เมตร ยาว
ในชวงฤดูแลง
1,000 เมตร
- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ - ขุดลอกหวยปลาจาโด
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร กวาง 5 เมตร ยาว
ในชวงฤดูแลง
1,000 เมตร
- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ - กอสรางฝายน้ําลน
การเกษตร

3 โครงการขุดลอกหวยปลาจาโด
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3
4 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวย
บอแก (ตอนกลาง) บานโพนสาวเอ
หมูที่ 3
5 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยเตย บานโนนสังข หมูที่ 4

- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

- กอสรางฝายน้ําลน

- กอสรางฝายน้ําลน

260,000 260,000

375,000 375,000

375,000 375,000

260,000 260,000

260,000

260,000 260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน

- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๕๘

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี แหลงน้ํา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
6 โครงการขุดลอกหวยเตย
บานโนนสังข หมูที่ 4
7 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยบอแก บานโนนสังข หมูที่ 4
8 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยผักหนาม บานอภัยวงค
หมูที่ 6
9 โครงการขุดดลอกลําเหมือง
สาธารณะประโยชนของหมูบาน
บานอภัยวงค หมูที่ 6
10 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา
บริเวณทางเขาหมูบานศรีบุญเรือง
- หวยเตย

- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร
ในชวงฤดูแลง
- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

- ขุดลอกหวยเตย
กวาง 9 เมตร ยาว
1,500 เมตร
- กอสรางฝายน้ําลน

-

260,000 260,000

- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

- กอสรางฝายน้ําลน

260,000

260,000 260,000

- เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกไมทวมขัง

- ขุดลอกลําเหมือง
ขนาด กวาง 2 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
- ขุดลอกลําหวย
ขนาด กวาง 2 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

-

140,000 140,000

280,000

280,000 280,000

- เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวกไมทวมขัง

1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน

- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- แกไขปญหา
น้ําทวมขังนาขาว

กองชาง

- แกไขปญหา
น้ําทวมขังนาขาว

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๕๙

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี แหลงน้ํา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
11 โครงการขุดลอกหวยวังโดน
บานโคกสาย หมูที่ 8

- ขุดลอกหวยเตย
กวาง 5 เมตร ยาว
1,150 เมตร
- กอสรางฝายน้ําลน

300,000

300,000 300,000

12 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยวังโดน บานโคกสาย หมูที่ 8

- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร
ในชวงฤดูแลง
- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

260,000

260,000 260,000

13 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยคําสีผา บานคําผาสุก หมูที่ 10

- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

- กอสรางฝายน้ําลน

280,000

280,000 280,000

14 โครงการขุดลอกหวยหนองเลิง
บานคําผาสุก หมูที่ 10

- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร
ในชวงฤดูแลง
- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

- ขุดลอกหวยเตย
กวาง 40 เมตร ยาว
40 เมตร
- ขุดลอกหวยเตย
กวาง 20 เมตร ยาว
20 เมตร

350,000

350,000 350,000

-

200,000 200,000

15 โครงการขุดลอกหวยฮองแลง
บานคําผาสุก หมูที่ 10

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน

- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๖๐

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี แหลงน้ํา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
16 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยไผ
(ตอนลาง) บานโพนสาวเอ
หมูที่ 11
17 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวย
ชางนอย บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

- กอสรางฝายน้ําลน

-

- เพื่อใหมีน้ําไวใชสําหรับ
การเกษตร

- กอสรางฝายน้ําลน

-

- เพื่อระบายน้ําเสีย
- วางทอระบายน้ํา
ออกจากหมูบาน แกไข ขนาด 1 x 1 เมตร
ปญหาน้ําทวมขัง
จํานวน 16 ทอน
- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
- ขุดลอกหวยเตย
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร กวาง 10 เมตร ยาว
ในชวงฤดูแลง
1,000 เมตร
20 โครงการขุดลอกหวยคําสีผา
- เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
- ขุดลอกหวยคําสีผา
(ตอนลาง) บานคําผาสุก หมูที่ 10 น้ําไวใชสําหรับการเกษตร กวาง 10 เมตร ยาว
ในชวงฤดูแลง
70 เมตร

-

18 โครงการวางทอระบายน้ํา
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11
ถนนสายเรณูนคร - หนองฮี
19 โครงการขุดลอกหวยผักหนาม
บานอภัยวงค หมูที่ 6

-

-

260,000 260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
260,000 260,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
60,000 60,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
400,000 400,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน
150,000 150,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ได
รับประโยชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- ไมมีน้ําทวมขัง
หมูบานสะอาด
ปลอดเชื้อโรค
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง
- มีน้ําสําหรับใช
ในการเกษตรโดย
เฉพาะชวงฤดูแลง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๖๑

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3 ถนนสาย
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3 ชุมชนหนองทม
2 โครงการเพิ่มกําลังไฟฟาภายใน
หมูบาน บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

- เพื่อใหมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จํานวน
ครัวเรือนที่มี

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมีไฟฟา
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

- จํานวน
- แกไขปญหากระแส
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาตก
ปริมาณไฟฟาใช
อยางเพียงพอ
100,000
- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

100,000

กองชาง

100,000

100,000

- เพื่อใหมีปริมาณ - อุดหนุนการไฟฟาสวน 500,000
ไฟฟาใชอยางเพียงพอ ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ในหมูบานแกไขปญหา
ธาตุพนม
ไฟฟาตก
3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3 ถนนสาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
บานโพนสาวเอ หมูที่ 3 และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
ชุมชนหนองทม - หนองหมาจอก สบายมีความปลอดภัย
จอดถนนสายเรณูนคร หนองฮี
ในชีวิตและทรัพยสิน
4 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ชางทาง บานโนนสังข หมูที่ 4
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ถนนสายบานโนนสังข - อบต.เรณู และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม

500,000

500,000

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

๖๒

- อุดหนุนการไฟฟาสวน 100,000
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ธาตุพนม

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโนนสังข หมูที่ 4 ถนนสาย
บานโนนสังข - อบต.เรณู

6 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ชางทาง บานโนนสังข หมูที่ 4
ถนนสายบานโนนสังข - โนนทอง
7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโนนสังข หมูที่ 4 ถนนสาย
บานโนนสังข - บานโคกสาย

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

๖๓

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานอภัยวงค หมูที่ 6 ถนนสาย
บานอภัยวงค - บานหนองแซง

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
9 โครงการเพิ่มกําลังไฟฟาภายใน
- เพื่อใหมีปริมาณ - อุดหนุนการไฟฟาสวน
หมูบาน บานอภัยวงค หมูที่ 6
ไฟฟาใชอยางเพียงพอ ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ในหมูบานแกไขปญหา
ธาตุพนม
ไฟฟาตก
10 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 150,000
บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7 ถนนสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
หวยเตย
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

100,000

100,000

500,000

500,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

- จํานวน
- แกไขปญหากระแส
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาตก
ปริมาณไฟฟาใช
อยางเพียงพอ
150,000
- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

กองชาง

๖๔

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ชางทาง บานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายบานโคกสาย บานนาโดนใหม
12 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ชางทาง บานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายหนาบาน
นางไขแสง บัวสาย - สํานักสงฆ
ดอนกลาง
13 โครงการเพิ่มกําลังไฟฟาภายใน
หมูบาน บานโคกสาย หมูที่ 8

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 100,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 100,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

- เพื่อใหมีปริมาณ - อุดหนุนการไฟฟาสวน 500,000
ไฟฟาใชอยางเพียงพอ ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ในหมูบานแกไขปญหา
ธาตุพนม
ไฟฟาตก

500,000

500,000

- จํานวน
- แกไขปญหากระแส
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาตก
ปริมาณไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๖๕

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโคกสาย หมูที่ 8 ถนนสาย
ขางลุดที่รักรีสอรท

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
15 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ชางทาง บานโคกสาย หมูที่ 8
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ถนนสายหนาบานอาจารย
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
พิทักษ สารทอง - โรงน้ําเนรมิตร สบายมีความปลอดภัย

-

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

-

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

16 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโคกสาย หมูที่ 8 ถนนสาย
โรงน้ําเรมิตร - ทางแยกบาน
โนนทอง

-

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

๖๖

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโคกสาย หมูที่ 8 ถนนสาย
เลียบหวยเตย

18 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโคกสาย หมูที่ 8 ถนนสาย
หนาบานนางสมยงค โกพลรัตน
- หนาบานนายวิชัย อางคํา
19 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ชางทาง บานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายรานแฮปป บานนางนวลละมัย บุญละ

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

-

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

-

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

๖๗

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ชางทาง บานโคกสาย หมูที่ 8
ถนนสายหนาบานนางไขแสง สํานักสงฆดอนกลาง
21 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานคําผาสุก หมูที่ 10 ถนนสาย
บานคําผาสุก - หวยเตย

22 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานคําผาสุก หมูที่ 10 ถนนสาย
บานคําผาสุก - บานหนองแซง

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 100,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

๖๘

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 150,000
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11 ถนนสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ดานหลังสํานักสงฆ และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
ชุมชนหนองทม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
24 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 150,000
ชางทาง บานโนนทอง หมูที่ 12
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ถนนสายกลางหมูบาน
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
25 โครงการเพิ่มกําลังไฟฟาภายใน
- เพื่อใหมีปริมาณ - อุดหนุนการไฟฟาสวน
หมูบาน บานโนนทอง หมูที่ 12
ไฟฟาใชอยางเพียงพอ ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ในหมูบานแกไขปญหา
ธาตุพนม
ไฟฟาตก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

150,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

150,000

150,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

500,000

500,000

- จํานวน
- แกไขปญหากระแส
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาตก
ปริมาณไฟฟาใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

๖๙

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโนนทอง หมูที่ 12 ถนนสาย
ภายในหมูบาน

27 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานโนนทอง หมูที่ 12 ถนนสาย
บานโนนทอง - บานโพนสาวเอ
หมูที่ 11
28 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ชางทาง ชุมชนเรณู หมูที่ 13
ถนนสายชุมชนเรณู หมูที่ 13 สะพานหวยบอแก

- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 100,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

150,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

150,000

150,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกมีไฟฟา
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

100,000

100,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

๗๐

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี ไฟฟาและโทรคมนาคม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ชุมชนเรณู หมูที่ 14
ถนนสายหลังหอปูถลา - หวยนอย
30 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ชุมชนเรณู หมูที่ 14
ถนนสายขางสถานีบริการน้ํามัน
PT

- เพื่อใหมีไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 150,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย
- เพื่อใหไฟฟาใช - อุดหนุนการไฟฟาสวน 120,000
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
และเกิดความสะดวก
ธาตุพนม
สบายมีความปลอดภัย

31 โครงการจัดซื้อโคมไฟฟาเพื่อติดตั้ง - เพื่อใหเกิดความ - จัดซื้อโคมไฟฟาถนน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน สะดวกในการสัญจร พรอมอุปกรณ จํานวน
ตําบลเรณู
ยามค่ําคืนและเกิด 50 ชุด
ความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน

62,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

150,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

120,000

120,000

- จํานวน
- ประชาชนไดรับ
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกในการ
ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สัญจรยามค่ําคืน

กองชาง

62,500 - โคมไฟฟาถนน - การสัญจรในยาม
จํานวน 50 ชุด ค่ําคืนเกิดความ
สะดวกประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

62,500

๗๑

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบจราจร
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
พลังงานแสงอาทิตย (solar call)
บานโนนสังข หมูที่ 4 บริเวณ
ทางรวมทางแยกภายในหมูบาน
บานโนนสังข หมูที่ 4
2 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
พลังงานแสงอาทิตย (solar call)
บริเวณทางแยกบานคําผาสุก บานศรีบุญเรือง

- เพื่อใหเกิดความ - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ปลอดภัยในการสัญจร พลังงานแสงอาทิตย
(solar call)

-

30,000

30,000

- จํานวน
อุบัติเหตุลดลง

- ลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช
รถใชถนน

กองชาง

- เพื่อใหเกิดความ - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ปลอดภัยในการสัญจร พลังงานแสงอาทิตย
(solar call)

30,000

30,000

30,000

- จํานวน
อุบัติเหตุลดลง

- ลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช
รถใชถนน

กองชาง

3 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
พลังงานแสงอาทิตย (solar call)
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11 บริเวณ
ทางรวมทางแยกภายในหมูบาน
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อใหเกิดความ - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ปลอดภัยในการสัญจร พลังงานแสงอาทิตย
(solar call)

-

30,000

30,000

- จํานวน
อุบัติเหตุลดลง

- ลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช
รถใชถนน

กองชาง

๗๒

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี การสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
การเรียนของเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อใหเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการ
ตามวัย

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ - เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ
บริหารสถานศึกษาคาใชจายในการ ผูดแู ลเด็ก
พัฒนาครูผูดูแลเด็ก
3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560
4 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณใหเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- สนับสนุน
งบประมาณเปนคา
ประชุม/อบรม/
สัมมนา
- เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
- จัดกิจกรรมวันเด็ก
เด็ก
แหงชาติ 1 ครั้ง
- เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยฯ
- จัดซื้ออาหารเสริม
มีรางกายแข็งแรง
(นม) ใหกับศูนย
มีโภขนาการดี
พัฒนาเด็ก 3 ศูนย

60,000

12,000

50,000

60,000

12,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละหรือ - เด็กเล็กเกิดการ
จํานวนเด็กเล็ก เรียนรู มีพัฒนาการ
ที่มีพัฒนาการ เหมาะสมตามวัย
ตามวัย
12,000 - จํานวนผูดูแล - ครูผูดูแลเด็กมี
เด็กที่ผานการ ความรูค วามสามารถ
อบรม/สัมมนา

50,000

- จํานวนเด็กที่
เขารวมโครงการ
180,000 180,000 180,000 - รอยละหรือ
จํานวนเด็กเล็ก
ที่ไดรับอาหาร
เสริม (นม)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

- เด็กเล็กเกิดการ
สํานักปลัด
เรียนรู มีพัฒนาการ
- เด็กในศูนย
สํานักปลัด
พัฒนาเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโตตามวัย

๗๓

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี การสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

450,000 - รอยละหรือ - เด็กมีสุขภาพภาพ
จํานวนเด็กที่รับ แข็งแรง เติบโต
อาหารกลางวัน ตามวัย

สํานักปลัด

450,000

- รอยละหรือ
- เด็กในโรงเรียน
จํานวนเด็กเล็ก พัฒนาเด็กมีสุขภาพ
ที่ไดรับอาหาร แข็งแรงเติบโตตามวัย
เสริม (นม)
450,000 - รอยละหรือ - เด็กมีสุขภาพภาพ
จํานวนเด็กที่รับ แข็งแรง เติบโต
อาหารกลางวัน
ตามวัย

สํานักปลัด

20,000

- สํานักปลัด

- รอยละหรือ - เด็กไดความรูและ
จํานวนนักเรียน
มีรายได
ที่มีรายไดระหวาง
เรียน

สํานักปลัด

๗๔

5 โครงการสนับสนุนาใชจายในการ - เพื่อใหเด็กมีสุขภาพรางกาย - จางเหมาประกอบ
450,000 450,000
บริหารสถานศึกษา
แข็งแรง สมบูรณ ไดรับอาหาร อาหารใหกับศูนย
(อาหารกลางวัน) เด็กในศูนย
ที่มคี ุณคา
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
6 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
- เพื่อใหเด็กเล็กในโรงเรียน - จัดซื้ออาหารเสริม 450,000 450,000
ใหกับเด็กในโรงเรียน
มีรางกายแข็งแรง
(นม) ใหกับโรงเรียน
มีโภขนาการดี
ในเขตพื้นที่ อบต.เรณู
จํานวน 3 โรงเรียน
7 โครงการสนับสนุนาใชจายในการ - เพื่อใหเด็กมีสุขภาพรางกาย - อุดหนุนงบประมาณ 450,000 450,000
บริหารสถานศึกษา
แข็งแรง สมบูรณ ไดรับอาหาร ใหโรงเรียนในเขตพื้นที่
(อาหารกลางวัน) เด็กในโรงเรียน
ที่มีคุณคา
อบต.เรณู จํานวน
3 โรงเรียน
8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อศึกษากระบวนการ - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000
โรงเรียนบานโพนสาวเอ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจ งบประมาณใหโรงเรียน
พอเพียงและใหเด็กมีรายได
บานโพนสาวเอ
ในระหวางเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี การสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - โรงเรียนมีสภาพ - โรงเรียนมีความ สํานักปลัด
งบประมาณใหโรงเรียน
แวดลอมดีขึ้น รมรื่น สวยงาม
บานโพนสาวเอ
- อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - รอยละหรือ - นักเรียนเกิดสํานึก สํานักปลัด
งบประมาณใหโรงเรียน
จํานวนเด็กนักเรียน ในการอนุรักษ
บานโพนสาวเอ
ที่ไดเรียนรูการ
ธรรมชาติ
ทําปุยหมัก
- เพื่อใหบุคลากรมีความรู
- จัดฝกอบรมพรอม 400,000 400,000 400,000 - จํานวนผูรวม - บุคลากรมีความรู
สํานักปลัด
มีวิสัยทัศนกวางไกล
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการ
มีประสบการณและ
จํานวน 1 ครั้ง
สามารถนํามา
ประยุกตใชได
- เพื่อศึกษากระบวนการ - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - รอยละหรือ - เด็กไดความรูและ - สํานักปลัด
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจ งบประมาณใหโรงเรียน
จํานวนนักเรียน
มีรายได
พอเพียงและใหเด็กมีรายได
บานคําผาสุก
ที่มีรายไดระหวาง
ในระหวางเรียน
เรียน

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน
- โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดลอม
โรงเรียน โรงเรียนบานโพนสาวเอ เหมาะสมสวยงามเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
10 โครงการพลังชีวภาพสูชุมชน
- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
โรงเรียนบานโพนสาวเอ
การทําปุยหมักและใหนักเรียน
ไดเรียนรูการอนุรักษธรรมชาติ
11 โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา
ศักยภาพการปฎิบัติงานของ
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน
12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานคําผาสุก

๗๕

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี การสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
- โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดลอม - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - โรงเรียนมีสภา - โรงเรียนมีความ สํานักปลัด
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน
โรงเรียน โรงเรียนบานคําผาสุก เหมาะสมสวยงามเอื้อตอการ งบประมาณใหโรงเรียน
แวดลอมดีขึ้น รมรื่น สวยงาม
จัดการเรียนการสอน
บานคําผาสุก
14 โครงการพลังชีวภาพสูชุมชน
- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - รอยละหรือ - นักเรียนเกิดสํานึก สํานักปลัด
การทําปุยหมักและใหนักเรียน งบประมาณใหโรงเรียน
จํานวนเด็กนักเรียน ในการอนุรักษ
โรงเรียนบานคําผาสุก
ไดเรียนรูการอนุรักษธรรมชาติ บานคําผาสุก
ที่ไดเรียนรูการ
ธรรมชาติ
ทําปุยหมัก

15 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานโนนสังข

- เพื่อศึกษากระบวนการ - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - รอยละหรือ - เด็กไดความรูและ - สํานักปลัด
จํานวนนักเรียน
มีรายได
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจ งบประมาณใหโรงเรียน
ที่มรี ายไดระหวาง
พอเพียงและใหเด็กมีรายได
บานโนนสังข
ในระหวางเรียน
เรียน
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน
- โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดลอม - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000 20,000 20,000 - โรงเรียนมีสภา - โรงเรียนมีความ สํานักปลัด
โรงเรียน โรงเรียนบานโนนสังข เหมาะสมสวยงามเอื้อตอการ งบประมาณใหโรงเรียน
แวดลอมดีขึ้น รมรื่น สวยงาม
จัดการเรียนการสอน
บานโนนสังข
๗๖

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี การสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการพลังชีวภาพสูชุมชน
โรงเรียนบานโนนสังข

18 โครงการจัดซื้อมุงลวดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
เรณู

- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู - อุดหนุน / สนับสนุน 20,000
การทําปุยหมักและใหนักเรียน งบประมาณใหโรงเรียน
ไดเรียนรูการอนุรักษธรรมชาติ
บานโนนสังข

- เพื่อปองกันยุงกัดและ
แกไขปญหาไขเลือดออกเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเรณู
- เพื่อใหเกิดความสะดวก
19 โครงการตอเติมหลังคาเชื่อมระหวาง
โรงอาหารกับอาคารศูนยพัฒนาเด็ก ในการดูแลเด็กและแกไขปญหา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
น้ําฝนสาด

20,000

20,000

-

20,000

20,000 - จํานวนเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

-

100,000 100,000

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- รอยละหรือ - นักเรียนเกิดสํานึก
จํานวนเด็กนักเรียน ในการอนุรักษ
ที่ไดเรียนรูการ
ธรรมชาติ
ทําปุยหมัก

- เด็กไมปวยเปน
โรคไขเลือดออก

- การปฎิบัติ - แกไขปญหาน้ําฝน
ดานการดูแลเด็ก
สาด
มีความสะดวก
มากขึ้น
100,000 100,000 - การปฎิบัติ - แกไขปญหาน้ําฝน
ดานการดูแลเด็ก
สาด
มีความสะดวก
มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

กองชาง

๗๗

- จัดซื้อมุงลวดและ
ติดตั้งในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลเรณู
- ตอเติมหลังคาเพื่อ
เชื่อมระหวางโรงอาหาร
กับอาคารศูนยพัฒนา
สวนตําบลเรณู
เด็ก
20 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา - เพื่อใหเกิดความสะดวกใน - ตอเติมหลังคาเพื่อ
เด็กเล็กบานศรีบุญเรือง
การดูแลเด็ก
เชื่อมระหวางโรงอาหาร
กับอาคารศูนยพัฒนา
เด็ก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา จัดใหมี การสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการจัดซื้อตูเย็นศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
เรณู
22 โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งพัดลม
ติดพดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค
การบริหารสวนตําบลเรณู

- เพื่อใชในการดําเนินงาน - จัดซื้อตูเย็น จํานวน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค
2 เครื่อง
การบริหารสวนตําบลเรณู
- เพื่อใชในการดําเนินงาน - จัดซื้อพรอมติดตั้ง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค พัดลมเพดานในอาคาร
การบริหารสวนตําบลเรณู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 6 ตัว

20,000

15,000

20,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 - ตูเย็น 2 เครื่อง

15,000 - พัดลมแบบ
ติดเพดาน
6 เครื่อง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การดําเนินงาน
เกิดความสะดวก

กองคลัง

- การดําเนินงาน กองชาง
เกิดความสะดวก

๗๘

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มรดกทางวัฒนธรรม
ไดรับการสืบทอดและ
ยังคงอยูในสังคมไทย
- มรดกทางวัฒนธรรม
ไดรับการสืบทอดและ
ยังคงอยูในสังคมไทย
- มรดกทางวัฒนธรรม
ไดรับการสืบทอดและ
ยังคงอยูในสังคมไทย
- ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบานคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

- ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบานคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

1 โครงการอุดหนุนกลุมหมอเหยา
บานโนนสังข หมูที่ 4

50,000

50,000

- กลุมหมอเหยา
1 กลุม

2

50,000

50,000

50,000

50,000

80,000

80,000

100,000

100,000

- กลุมดนตรี
พื้นเมือง
1 กลุม
- กลุมดนตรี
พื้นเมือง
1 กลุม
- รอยละหรือ
จํานวนประชาชน
ที่รวมกิจกรรม
- รอยละหรือ
จํานวนประชาชน
ที่รวมกิจกรรม

3

4

5

- เพื่อสงเสริมศิลป - สนับสนุนงบประมาณ
วัฒนธรรมพื้นบานให
กลุมหมอเหยา
คงอยูสืบไป
โครงการอุดหนุนกลุมดนตรี
- เพื่อสงเสริมศิลป - สนับสนุนงบประมาณ
พื้นเมือง บานอภัยวงค หมูที่ 6 วัฒนธรรมพื้นบานให กลุมดนตรีพื้นเมือง
คงอยูสืบไป
โครงการอุดหนุนกลุมดนตรี
- เพื่อสงเสริมศิลป - สนับสนุนงบประมาณ
พื้นเมือง บานโนนทอง หมูที่ 12 วัฒนธรรมพื้นบานให กลุมดนตรีพื้นเมือง
คงอยูสืบไป
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม - เพื่อสงเสริมสนับสนุน - สนับสนุนงบประมาณ 80,000
ตําบลเรณูเพื่อจัดงานบุญประเพณี และอนุรักษประเพณี สภาวัฒนธรรมตําบล
ประจําป
อันดีงามของทองถิ่นไว
เรณู
โครงการจัดงานประเพณี
- เพื่อสงเสริมสนับสนุน - จัดงานประเพณี
100,000
บุญบั้งไฟ ประจําป 2560
และอนุรักษประเพณี บุญบั้งไฟ ประจําป 2560
อันดีงามของทองถิ่นไว

ตัวชี้วัด
(KPI)

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๗๙

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
6 โครงการสนับสนุนการจัดทําเรือไฟ - เพื่อสนับสนุนงาน - อุดหนุน/สนับสนุน
ประเพณีไหลเรือไฟ
งบประมาณใหสภา
จังหวัดนครพนมและเปนวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร
การสงเสริมการทองเที่ยว

30,000

30,000

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหลา
กาชาดอําเภอเรณูนคร

5,000

5,000

80,000

80,000

120,000

120,000

- อุดหนุน/สนับสนุน
งบประมาณใหอําเภอ
เรณูนคร

5,000

- จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 80,000
ประจําป 2560 จํานวน
1 ครั้ง
- จัดงานประเพณี
120,000
สงกรานตรวมกับ อปท.
ในเขตอําเภอเรณูนคร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- สภาวัฒนธรรม
อําเภอเรณูนคร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประเพณีวัฒนธรรม
ไดรับการอนุรักษืไว
- จํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นเปนการสราง
รายไดใหกับจังหวัด
นครพนม
- อําเภอ
- การดําเนินงานของ
เรณูนคร
กาชาดจังหวัดนครพนม
เปนไปดวยความ
เรียบรอย
- จํานวนผูสูงอายุ - ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี
ที่เขารวมกิจกรรม
ขึ้น

สํานักปลัด

- รอยละหรือ
จํานวนประชาชน
ที่รวมกิจกรรม

สํานักปลัด

- ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบานคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๘๐

- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมการ
บริจาคโลหิตของสภา
กาชาดจังหวัดนครพนม
8 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
- เพื่อใหผูสูงอายุไดมี
ประจําป 2560
โอกาสพบปะกันและมี
กิจกรรมรวมกัน
9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต - เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประจําป 2560
และอนุรักษประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นไว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10 โครงการอนุรักษสืบสานประเพณี - เพื่อสงเสริมสนับสนุน - อุดหนุน/สนับสนุน
ฟอนรําผูไทยเรณูนคร
และอนุรักษประเพณี งบประมาณใหสภา
อันดีงามของทองถิ่นไว วัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร
11 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม - เพื่อสงเสริมสนับสนุน - อุหนุน/สนับสนุน
40,000
40,000
40,000
ตําบลเรณูเพื่อดําเนินโครงการ และอนุรักษประเพณี งบประมาณใหสภา
หลอเทียนพรรษาและถวายเทียน อันดีงามของทองถิ่นไว วัฒนธรรมตําบลเรณู
พรรษา
- เพื่อสงเสริมสนับสนุน - จัดฝกอบรมดนตรี
20,000
20,000
20,000
12 โครงการอบรมเพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
และอนุรักษประเพณี พื้นเมืองใหกับประชาชน
อันดีงามของทองถิ่นไว จํานวน 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สภาวัฒนธรรม
อําเภอเรณูนคร

- ประเพณีวัฒนธรรม
ไดรับการอนุรักษืไว

สํานักปลัด

- รอยละหรือ
จํานวนประชาชน
ที่รวมกิจกรรม

- ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบานคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

- รอยละหรือ
จํานวนประชาชน
ที่รวมกิจกรรม

- ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบานคงอยูสืบไป

สํานักปลัด

๘๑

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางซุมประตูทางเขา
หมูบาน บานอภัยวงค หมูที่ 6
2 โครงการจัดทําปายบอกชื่อหมูบาน
ชื่อถนนและชื่อสถานที่ตางๆของ
หมูบาน บานอภัยวงค หมูที่ 6
3 โครงการกอสรางซุมประตูทางเขา
หมูบาน บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7
4 โครงการกอสรางรั้วลวดหนาม
บริเวณที่สาธารณะประโยชน
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11

- เพื่อใหสภาพแวดลอม
ของหมูบานสวยงาม
เปนระเบียบ
- เพื่อใหสภาพแวดลอม
ของหมูบานสวยงาม
เปนระเบียบ
- เพื่อใหสภาพแวดลอม
ของหมูบานสวยงาม
เปนระเบียบ
- เพื่อใหสภาพแวดลอม
ของที่สาธารณะประโยชน
เปนระเบียบ สวยงาม

- กอสรางซุมประตู 200,000 200,000 200,000
ขนาด กวาง 8 เมตร
สูง 5 เมตร
- จัดทําปายบอกชื่อ 30,000 30,000 30,000
หมูบาน ถนน และ
สถานที่สําคัญตางๆ
- กอสรางซุมประตู
200,000 200,000
ขนาด กวาง 8 เมตร
สูง 5 เมตร
- กอสรางรั้ว
40,000 40,000
ลวดหนาม
ขนาดกวาง 150 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ซุมประตู
ทางเขาหมูบาน
1 แหง
- จํานวน
ปายบอกชื่อตางๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สภาพแวดลอม
หมูบานสวยงามเปน
ระเบียบ
- สภาพแวดลอม
หมูบานสวยงามเปน
ระเบียบ
- ซุมประตู
- สภาพแวดลอม
ทางเขาหมูบาน หมูบานสวยงามเปน
1 แหง
ระเบียบ
- รั้วลวดหนาม - สภาพแวดลอม
1 แหง
หมูบานสวยงามเปน
ระเบียบ
พื้นที่สาธารณะมี
ขอบเขตชัดเจน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๘๒

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน - เพื่อใหหมูบานเกิดความ
- จัดซื้อไมดอก
150,000 150,000 - หมูบานสะอาด - หมูบานมีความ
กองชาง
ภายในหมูบาน บานโนนทอง
รมรื่น สวยงาม
ไมประดับ ตกแตง
รมรื่นมากขึ้น รมรื่นสวยงาม
หมูที่ 12
สภาพหมูบานบริเวณ
ถนน และซอยตางๆ
ภายในหมูบาน
6 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน - เพื่อใหสภาพหอปูตามีความ - จัดซื้อไมดอก
150,000 150,000 - หอปูตาสะอาด - มีสถานที่พักผอน กองชาง
หอปูตา บานโนนสังข หมูที่ 4 รมรื่น สวยงาม
ไมประดับ ตกแตง
รมรื่นนาอยูขึ้น ของหมูบาน
บริเวณหอปูตา
บานโนนสังข หมูที่ 4
7 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน - เพื่อใหชุมชนเกิดความ
- จัดซื้อไมดอก
50,000 50,000 - ชุมชนสะอาด - ชุมชนมีความ
กองชาง
ภายในชุมชนเรณู หมูที่ 13
รมรื่น สวยงาม
ไมประดับ ตกแตง
รมรื่นมากขึ้น รมรื่นสวยงาม
สภาพหมูบานบริเวณ
ถนน และซอยตางๆ
ภายในหมูบาน
๘๓

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ 6 เมืองนาอยู
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานการเกษตร
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561
2562
(บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการกําจัดวัชพืชในลําหวย
บอแก บานโพนสาวเอ หมูที่ 3

2 โครงการจัดซื้อปมน้ําแบบไดโว
และแบบซัมเมอรส
3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
บานโคกสาย หมูที่ 8
4 โครงการสนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
5 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตปุย
ชีวภาพ

- เพื่อใหลําหวยสะอาด
สามารถใชประโยชนได

- ลอกวัชพืชในลําหวย
บอแก

- เพื่อไวใชรดน้ําตนไมและ
- จัดซื้อปมน้ํา
แกไขปญหาการขาดแคลน
แบบไดโวและแบบ
น้ํา
ซัมเมอรส
- เพื่อใหมีน้ําใชกับระบบ
- ขุดเจาะบอบาดาล
ประปาหมูบาน
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน - สนับสนุน/อุดหนุน
มีการดําเนินชีวิตที่พอเพียง งบประมาณโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อลดการใชปุยเคมี
เปนการรักษาคุณภาพดิน

- จัดซื้อเครืองผลิต
ปุยชีวภาพ

50,000

50,000

-

10,000

-

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- แหลงน้ํา
- แกไขปญหาน้ํา
สาธารณะไดรับ ตื้นเขิน สามารถใช
การดูแลและใช
ประโยชนได
ประโยชนไดเพิ่มขึ้น
10,000 - ปมน้ํา จํานวน - แกไขปญหาการ
2 เครื่อง
ขาดแคลนน้าํ
5,000

กองชาง

กองคลัง

- แกไขปญหาการ
กองชาง
ขาดแคลนน้ํา
- ประชาชนมีความ สํานักปลัด
เปนอยูเรียบงาย
พอเพียงไมสราง
หนี้สิน
- ลดตนทุนการ
กองคลัง
ผลิตทางการเกษตร
๘๔

- บอบาดาล
1 บอ
50,000 50,000 50,000 - จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนจากการ
ดําเนินโครงการ
350,000 350,000
- จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ตามกรอบการประสานที่ 1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงขึ้นไปไดประโยชน
ลําดับที่
1

2

3

โครงการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ (คสม.)
บานโนนทอง หมูที่ 12 ถนนสายบานโนนทอง บานโพนสาวเอ - บานโนนคํา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ (คสม.)
บานโพนสาวเอ หมูที่ 11 ถนนสายหลังโรงรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
บานโนนสังข หมูที่ 4
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

ป 2560
2,225,000

งบประมาณ
ป 2561
ป 2562
2,225,000 2,225,000

รวม
6,675,000

กองชาง

225,000

225,000

225,000

675,000

กองชาง

1,800,000

1,800,000

1,800,000

5,400,000

กองชาง

4,250,000

4,250,000

4,250,000

12,750,000

๘๕

แบบ ผ. ๐๓
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
1.2 การพัฒนาดานสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
1.3 การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย
1.4 จัดใหมีการเมืองการบริหารและการบริการ
1.5 การพัฒนาสวัสดิการและนันทนาการดานกีฬา
1.6 การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
และสังคม
รวม

ป 2560
ป 2561
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2
4

100,000
6,738,800

18
4

950,000
6,738,800

18
4

950,000
6,738,800

38
12

2,000,000
20,216,400

7
29
6
10

2,506,000
6,004,500
430,000
450,000

11
42
7
10

4,046,000
7,373,500
450,000
450,000

11
42
7
10

4,046,000
7,373,500
450,000
450,000

29
113
20
30

10,598,000
20,751,500
1,330,000
1,350,000

58

16,229,300

92

20,008,300

92

20,008,300

242

56,245,900

๘๖

แบบ ผ. ๐๓
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
2. การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
2.1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.3 การพัฒนาดานไฟฟาและโทรคมนาคม
2.4 การพัฒนาระบบจราจร
รวม
3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 การพัฒนาจัดใหมีการสราง ปรับปรุง สงเสริมการศึกษา
3.2 การพัฒนาจัดใหมีการศาสนาประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรม
รวม
4. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 การพัฒนาดานการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 การพัฒนาดานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
ป 2561
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

24
7
13
1
45

13,681,000
1,990,000
2,282,500
30,000
17,983,500

62
20
31
3
116

34,071,909
5,990,000
4,982,500
90,000
45,134,409

62
20
31
3
116

34,071,909
5,990,000
4,982,500
90,000
45,134,409

148
47
75
7
277

81,824,818
13,970,000
12,247,500
210,000
108,252,318

19
9
28

2,267,000
485,000
2,752,000

22
12
34

2,487,000
635,000
3,122,000

22
12
34

2,487,000
635,000
3,122,000

63
33
96

7,241,000
1,755,000
8,996,000

2
2
4
135

230,000
100,000
330,000
37,294,800

7
5
12
254

820,000
450,000
1,270,000
69,534,709

7
5
12
254

820,000
450,000
1,270,000
69,534,709

16
12
28
643

1,870,000
1,000,000
2,870,000
176,364,218
๘๗

สวนที่ ๔

การติดตามและประเมินผลโครงการ

๘๘

----------------------๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑.๑ การติดตาม (Monitoring)
การติดตามจะทําใหทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ถึงระยะใด
แลว ทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมีการดําเนินงานในชวงใดตรงตามกําหนดเวลา
ที่ไดวางแผนไวหรือไม
- การติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
เพื่อเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานจริงของโครงการในดานระยะเวลาและงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานโครงการและรายงานขอมูลซึ่งเกิดจากการติดตามและควบคุมโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบถึงความกาวหนา
ของโครงการ และปญหาอุปสรรคที่พบโดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ๑ ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘
๔.๑.๒ การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตรจําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินผลเพื่อใหเกิดความชัดเจนเปนระบบ
- การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
เพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินโครงการวาลมเหลวหรือประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใดโดยประเมินผลจาก
ผลผลิต ผลลัพธ และผลลัพธสุดทายของโครงการหรือตัวชี้วัดที่กําหนดและพิจารณาจากปริมาณ เวลา งบประมาณ
คุณภาพ และความพึงพอใจของประชาชนวาเกิดประโยชนตอสวนรวมมากนอยเพียงใด
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยที่คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
และขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๘๙

-การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประชุมเพื่อกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาหลังประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนากําหนดไว
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔.๓ การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
๔.๓.๑ แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ
ประเด็นการพิจารณา

๑.การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๕.โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองตอเนื่องกับระยะเวลาป (๓ ป)
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลังตามความเปนจริง
๕.๙ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๑๐๐

๔.๓.๒ รายละเอียดแบบประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปและหลักเกณฑการใหคะแนน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ประเด็นการพิจารณา
๑.สรุปสถานการณการ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปน
การวิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อคนหาจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค
ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานประเด็นที่ตองมีการ
วิเคราะหไดแก S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)
และT-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะหโดยการสํารวจจาก สภาพการณ ๒ ดานคือ
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอกเพื่อให
รูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและ
บริการกิจการสาธารณะ
๒.การประเมินผลการนํา การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม
งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป ตามที่
ในเชิงปริมาณ
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๓. การประเมินผลการนํา การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ
ในเชิงคุณภาพ
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป
ตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม
สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐

๑๐

๑๐

๙๐

๙๑
ประเด็นการพิจารณา
๔. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตรการ
พัฒนา

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค
มีความเหมาะสมกับ
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีพื้นที่ติดตอกัน
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กาํ หนดไว
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective)
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความ
เปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง

๑๐

การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง
(๑)มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดําเนินงานตามโครงการ
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได
(๔) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได

๕

๖๐
๕

๕

คะแนนที่ได

๙๒
ประเด็นการพิจารณา
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคลอง ตอเนื่องกับ
ระยะเวลาป (3 ป)
๕.๖ งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕.๗ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

๕.๘ มีงบประมาณที่ผาน
มา ๓ ปยอนหลัง ตาม
ความเปนจริง

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตอง
ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวน
เทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
การกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ดําเนินการตอเนื่องสามปเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้ง
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality)
คาใชจาย (Cost)เวลา (Time )

๕

๓

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลัก
สําคัญ ๕ ประการในการจัดทําโครงการไดแก
๑) ความประหยัด (Economy)
๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
๔) ความยุติธรรม (Equity) และ
๕) ความโปรงใส (Transparency
การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการ
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มี
ความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดใน
เชิงประจักษ

๔

ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปยอนหลัง
ตามหลักความเปนจริง กรณีมี ๒ ป ก็ใหแสดง ๒ ป
กรณีมี ๑ ป ก็ใหแสดง ๑ ป โครงการดังกลาวเปน
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตที่กําหนดระยะเวลาไว ๓ ป

๓

๕

คะแนนที่ได

๙๓
ประเด็นการพิจารณา
๕.๙ โครงการแตละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา ๓ ป ทุก
โครงการ
๕.๑๐ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดหลักเกณฑ
โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมีระยะเวลาและ
ครอบคลุมทั้ง ๓ ป ทุกโครงการ

คะแนนเต็ม
๕

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงคและ
ถูกตองตามหลักของการ ผลที่คาดวาจะไดรับกําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือ
จัดทําโครงการ
วาโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ อาจเปน
รอยละ จํานวน เปนตน

๕

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงคที่
ตอบผลวาดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตาม
ชื่อของโครงการที่ไดตั้งไว

๕

๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค

๕

๕.๑๔ หนวยงาน
รับผิดชอบหลักสอบคลอง
กับ แบบ ยท ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔

๓

หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓
แบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ.๐๑ จะตองถูกตอง
ตรงกันทุกยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

๔

๑๐๐

คะแนนที่ได

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป
กรอบโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลเรณู
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเรณู
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเรณู
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

กองชาง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

๑.งานบริหารทั่วไป
๒.งานนโยบายและแผน
๓.งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑.งานการเงินและบัญชี
๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๓.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

๑.งานกอสราง
๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.งานประสานสาธารณูปโภค

๔.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๕.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.งานการเจาหนาที่


ิ

๖

๗

-

๗. ศักยภาพของชุมชน
๗.๑ กองทุนฯและกลุมอาชีพ ประกอบดวย
- กองทุนหมูบาน
จํานวน ๘ กองทุน
กลุมแมบาน
จํานวน ๘ กลุม
กลุมออมทรัพย ฯ
จํานวน ๘ กลุม
กลุมเลี้ยงโค
จํานวน ๘ กลุม
กลุมทอผาพื้นเมือง จํานวน ๕ กลุม
กลุมพัฒนาสตรี
จํานวน ๘ กลุม
กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน ๒ กลุม
กลุมลวดหนาม
จํานวน ๑ กลุม
กลุมเพาะเห็ดฟาง
จํานวน ๒ กลุม
๗.๒ ผลิตภัณฑประจําตําบลเรณู คือ ผาพื้นเมือง และเหลาอุ

๘

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ
- กลุมอาชีพนาความรูที่ไดมาประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
- ผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสในตําบลเรณูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ประชาชนชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ไดรับการสงเสริมดานการออกากลังกาย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
- ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ
- ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและบุคลากรมีความรูความเขาใจ ในอํานาจหนาที่และสามารถ
บริหารงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
- ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไดทันตอเหตุการณและ
อยางรวดเร็ว
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ชุมชนมีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น
- มีสมาชิก อปพร. กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อเปนแกนนําและกําลังหลักในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานคมนาคมและแหลงน้ํา
- ประชาชนไดรับความสะดวกในดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากขึ้น
- ประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจรผานไป-มาในเวลาค่ําคืนไดอยางปลอดภัย
- ชุมชนมีการระบายน้ําที่สะดวกไมมีน้ําทวมขัง
- เกษตรกรมีเสนทางในการขนถายผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เด็กเล็ก และเด็กนักเรียนไดรับสารอาหารครบถวน
- ชุมชนไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
- การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ที่สาธารณประโยชนและปาสาธารณประโยชนไดรับการดูแลรักษา
- หมูบานมีความนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเรณู
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
.....................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเรณู คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเรณู และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเรณู เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเรณู สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนํ า แผนพัฒ นาไปปฏิบั ติ ขอ ๒๔ องค การบริห ารสว นตํา บลเรณูจึ งขอ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายคารมย จิตมาตย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเรณู

