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สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานองค์การบริหารส่วนตําบลนาอุดม 

 สภาพทัว่ไป 

ตาํบลนาอุดม   อาํเภอนิคมคาํสร้อย  จงัหวดัมุกดาหาร จดัตั้งเม่ือ พ.ศ.2508 ราษฎรส่วน

ใหญ่อพยพมาจากเขตจงัหวดัอาํนาจเจริญ และอาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร และบางส่วนมาจาก            

อาํเภอนิคมคาํสร้อย โดยยึดพื้นท่ีป่าดงบงัอ่ีแปลงท่ี 3 พื้นท่ีลาํห้วยใหญ่เป็นแหล่งท่ีตั้งทาํกิน  ราษฎรส่วน

ใหญ่เป็นไทยอีสาน บางหมู่บา้นเป็นชาวผูไ้ทยและญอ้ 

ทีต่ั้ง 

ตาํบลนาอุดมตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอาํเภอนิคมคาํสร้อย โดยมี

ระยะ ทางห่างจากอาํเภอนิคมคาํสร้อยประมาณ  30  กิโลเมตร  โดยมีทางหลวงหมาย เลข   0431  

สายด่านยาว  - นาอุดม ซ่ึงเป็นถนนลาดยางสลบักบัลูกรัง 

             -เส้นทางสาย รพช. – นาอุดม – ด่านยาว ระยะทางประมาณ 17.50 กิโลเมตร 

                        -เส้นทางสาย รพช. บา้นคึมชาด (อาํเภอเลิงนกทา) – นาอุดม ระยะทาง

งบประมาณ 5 กิโลเมตร 

 

เนือ้ที่ 

  ตาํบลนาอุดมมีเน้ือท่ีประมาณ  50,140   ไร่  หรือประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศ 

 ตาํบลนาอุดมตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีราบสูงเป็นส่วนใหญ่  โดยมีภูเขาลอ้มดา้น  ทิศเหนือ    

ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก มีลกัษณะเป็นป่าไมแ้ละภูเขา และมีอาณาเขตติด ต่อกบัพื้นท่ีอ่ืน

ดงัต่อไปน้ี 

 ทศิเหนือ    จดพื้นท่ี  ตาํบลดงเยน็    อาํเภอเมือง      จงัหวดัมุกดาหาร 

 ทศิใต้     จดพื้นท่ี   ตาํบลสามแยก  อาํเภอเลิงนกทา   จงัหวดัยโสธร 

 ทศิตะวนัตก   จดพื้นท่ี   ตาํบลนิคมคาํสร้อย   อาํเภอนิคมคาํสร้อย  จงัหวดัมุกดาหาร 

ทศิตะวนัออก    จดพื้นท่ี   ตาํบลป่าไร่      อาํเภอดอนตาล  จงัหวดัมุกดาหาร 

 

 

 



-2- 

 

จํานวนหมู่บ้าน  

 จาํนวนหมู่บา้นในเขต อบต. เตม็ทั้ง 12 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 – 12 ประกอบไปดว้ย   

 หมู่ท่ี 1 บา้นนาอุดม                   นายประชา          เทือกทา                   เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 2 บา้นขอนแก่น                นายเขม็พร          ตอซอน                     เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 3 บา้นป่าเตย                     นายสมควร        ผายพนัธ์ุ   เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 4 บา้นทรายไหลแลง้        นายบุญนอม       ดีดวงพนัธ์                     เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 5 บา้นคาํไหล                   ร.ท.ปัญญา          มุกธวตัร                เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 6 บา้นสมสะอาด               นายพนัธ์ุศกัด์ิ     สีวะกลู                   เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 7 บา้นคาํเชียงสา               นายเดชทว ี         สังเกต                         เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 8 บา้นนาขาม                    นายปริศนา          สุพร                             เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 9 บา้นทรายทอง               นายอุดม              คาํนนท ์                       เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 10 บา้นนาเจริญ                นายไทยสมบติั    ถามะพนัธ์                    เป็นกาํนนั 

 หมู่ท่ี 11 บา้นวงพระจนัทร์        นายสงกา             ดีดวงพนัธ์                     เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 12 บา้นเหล่านางาม          นายสงวน             พนัธ์ศรี                      เป็นผูใ้หญ่บา้น  

จํานวนหมู่บ้าน     

                

                  มีหมู่บา้นทั้งหมด   12 หมู่บา้น  จาํนวนครัวเรือน  2,220  ครัวเรือน 

  จาํนวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เตม็ทั้ง  12  หมู่บา้น  ไดแ้ก่ 

 1. บา้นนาอุดม  หมู่ท่ี 1 จาํนวนครัวเรือน   180 ครัวเรือน 

 2. บา้นขอนแก่น  หมู่ท่ี 2 จาํนวนครัวเรือน   182 ครัวเรือน 

 3. บา้นป่าเตย    หมู่ท่ี 3 จาํนวนครัวเรือน   207 ครัวเรือน 

 4. บา้นทรายไหลแลง้   หมู่ท่ี 4 จาํนวนครัวเรือน   169  ครัวเรือน 

 5. บา้นคาํไหล   หมู่ท่ี 5 จาํนวนครัวเรือน   299  ครัวเรือน 

 6. บา้นสมสะอาด หมู่ท่ี 6 จาํนวนครัวเรือน   218  ครัวเรือน 

7. บา้นคาํเชียงสา   หมู่ท่ี 7 จาํนวนครัวเรือน   191  ครัวเรือน 

 8. บา้นนาขาม  หมู่ท่ี 8 จาํนวนครัวเรือน   130  ครัวเรือน 

 9. บา้นทรายทอง  หมู่ท่ี 9 จาํนวนครัวเรือน   142  ครัวเรือน 

 10. บา้นนาเจริญ  หมู่ท่ี 10 จาํนวนครัวเรือน   192 ครัวเรือน 

 11. บา้นวงพระจนัทร์ หมู่ท่ี 11 จาํนวนครัวเรือน   128  ครัวเรือน 

 12. บา้นเหล่านางาม หมู่ท่ี 12 จาํนวนครัวเรือน   177  ครัวเรือน 
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ประชากร 

ประชากรทั้งส้ิน  8,393  คน  แยกเป็นชาย  4,196 คน  หญิง  4,197  คน    โดยมีรายได้

เฉล่ีย  30,624  บาท / ครัวเรือน / ปี  

หมู่ท่ี 1 จาํนวนประชากร  619 คน ชาย 293 หญิง 320 คน   

 หมู่ท่ี 2 จาํนวนประชากร  676 คน ชาย 347 หญิง 339 คน   

 หมู่ท่ี 3 จาํนวนประชากร  806 คน ชาย 411 หญิง 395 คน   

 หมู่ท่ี 4 จาํนวนประชากร  567 คน ชาย 282 หญิง 285 คน   

 หมู่ท่ี 5 จาํนวนประชากร  1,148 คน ชาย 556 หญิง 592 คน   

 หมู่ท่ี 6 จาํนวนประชากร  813 คน ชาย 414 หญิง 399 คน   

 หมู่ท่ี 7 จาํนวนประชากร  772 คน ชาย 386 หญิง 386 คน  

              หมู่ท่ี 8  จาํนวนประชากร  534   คน ชาย 280 หญิง 254 คน   

              หมู่ท่ี 9  จาํนวนประชากร  556 คน ชาย 275 หญิง 281 คน   

              หมู่ท่ี 10 จาํนวนประชากร  693  คน ชาย 330 หญิง 363 คน   

              หมู่ท่ี 11 จาํนวนประชากร  465   คน ชาย 244 หญิง 221 คน   

              หมู่ท่ี 12 จาํนวนประชากร  740    คน ชาย 378 หญิง 362  คน    

สภาพทางเศรษฐกจิ  

        อาชีพ 

               ราษฎรในตาํบลนาอุดมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแ้ก่ ทาํนาทาํไร่ทาํสวน

และรับจา้ง  เป็นตน้   สาํหรับพืชท่ีเพาะปลูก ไดแ้ก่  ขา้ว  ยางพารา  ออ้ย  มนัสาํปะหลงั  ฟักทอง  มะเขือ

เทศ  แตงโมและพืชผกัสวนครัวอ่ืนๆในดา้นปศุสัตวน์ั้นมีการเล้ียงสัตวไ์วเ้พื่อการบริโภคและจาํหน่ายเป็น

รายใหแ้ก่ครอบครัวไดแ้ก่ ไก่ เป็ด สุกร โค  กระบือและปลา  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการรวมกลุ่มเพื่อทาํ

หตัถกรรมพื้นบา้นเป็นอาชีพเสริมหลงัจากเสร็จส้ินฤดูเก็บเก่ียวแลว้ เช่น  การทอผา้ไหม  ผา้ไหมพรม     

การทอผา้ฝ้ายและปลูกหม่อนเล้ียงไหม  ซ่ึง กาํลงัเป็นท่ีนิยมของราษฎรในปัจจุบนัน้ี  เน่ืองจากใชเ้วลานอ้ย

แต่มีรายไดดี้ 

หน่วยธุรกจิในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   1 แห่ง 

  - ธนาคารชุมชน       1            แห่ง 

-  ป๊ัมนํ้ามนัและก๊าซ        17 แห่ง 

  -  โรงสี        20 แห่ง 
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สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

               -  โรงเรียนประถมศึกษา   5 แห่ง 

               -  โรงเรียนมธัยมศึกษา   1 แห่ง 

    -  โรงเรียนขยายโอกาส  2 แห่ง 

                - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  4 แห่ง 

              -  ท่ีอ่านหนงัสือพมิพป์ระจาํหมู่บา้น 12 แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                            -  วดั / สาํนกัสงฆ ์    13 แห่ง 

                            -  มสัยดิ    - แห่ง 

                             -  ศาลเจา้     - แห่ง 

                             - โบสถ ์        - แห่ง 

สาธารณสุข 

                            -  โรงพยาบาลของรัฐขนาดขนาด   -   เตียง  - แห่ง 

-   รพ.สต. / หมู่บา้น     2 แห่ง    

                            -  สถานพยาบาลเอกชน    - แห่ง 

                           -  ร้านขายยาแผนปัจจุบนั    - แห่ง 

                             -  อตัราการมีและใชส้้วมราดนํ้า ร้อยละ   90  

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

                             -   สถานีตาํรวจ            1 แห่ง 

                             -   ป้อมยามตาํรวจ  - แห่ง   

การบริการพืน้ฐาน 

                       การคมนาคม 

 โดยทัว่ไปการคมนาคมในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ยงัเป็นถนนลูกรังซ่ึงมีสภาพ

เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝน นํ้าจะท่วมขงั ผวิจราจรเป็นเลนตม

โดยเฉพาะถนนท่ีใชเ้ช่ือมระหวา่งตาํบลนาอุดม – อาํเภอนิคมคาํสร้อย อนัเป็นเส้นทางหลกัท่ีราษฎรใช้

สาํหรับสัญจรไปมาตลอดทั้งเดินทางติดต่อราชการกบัทางอาํเภอนิคมคาํสร้อยหรือกบัทางจงัหวดั

มุกดาหาร อนัไดแ้ก่ถนนสายนาอุดม – ด่านยาว ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีใกลท่ี้สุดราษฎรมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

หนัไปใชเ้ส้นทางอ่ืนคือสายนาอุดม – คึมชาด ไปยงัอาํเภอเลิงนกทาแทน ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีไกลกวา่เดิมข้ึน

มาก 
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                     การโทรคมนาคม 

                            -  ท่ีทาํการไปรษณียป์ระจาํตาํบล     1 แห่ง 

                            -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ      - แห่ง 

                     การไฟฟ้า   

 -  มีไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้นและมีการใชไ้ฟฟ้าประมาณ  1,929  ครอบครัวส่วนครอบครัว

ท่ีออกไปจากหมู่บา้นเดิม ไม่มีไฟฟ้าใชซ่ึ้งเป็นส่วนนอ้ย  

                     แหล่งนํา้ธรรมชาต ิ

                              -   ลาํนํ้า,ลาํหว้ย  7 แห่ง 

                              -   บึง,หนองและอ่ืนๆ               7 แห่ง 

                     แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้ 

                            -  ฝาย                 7 แห่ง 

                            -  บ่อนํ้าต้ืน           287 แห่ง 

-  บ่อโยก              569 แห่ง 

  - ประปาหมู่บา้น               12 แห่ง 

  - อ่างเก็บนํ้า   8  แห่ง 

                           - อ่ืนๆ ( ระบุ )     - แห่ง 

 

ข้อมูลอืน่ๆ 

                    ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่ 

-  ดิน  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสาํหรับปลูกไม้

ยนืตน้และไมผ้ลอีกทั้งยงัมีดินลูกรังคุณภาพดีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 -  แหล่งนํ้า มีแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญัในพื้นท่ี  คือ  ลาํหว้ยใหญ่เป็น

แหล่งท่ีสาํคญัซ่ึงไหลผา่นพื้นท่ีทาํการเกษตร เพื่อชุบเล้ียงราษฎรภายในตาํบล  เป็นตน้ 

               

  มวลชนจัดตั้ง 

                           - ตาํรวจอาสา                                       1   รุ่น   60 คน 

                            - กองหนุนเพื่อความมัน่คง                   1  รุ่น  150 คน 

  - หมู่บา้น อพป.  12 หมู่บา้น         3   รุ่น  170    คน 

                             -  อ่ืนๆ                             -        รุ่น    -  คน 
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ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 จํานวนบุคลากร 

      จํานวนทั้งส้ิน                                                        24        คน  แบ่งเป็น 

  -  พนกังานส่วนตาํบล    15 คน 

  -  พนกังานจา้งตามภารกิจ     7 คน 

  -  พนกังานจา้งทัว่ไป    8   คน 

ระดับการศึกษา 

-  สูงกวา่ปริญญาตรี      4 คน 

-  ปริญญาตรี      10 คน 

-  ปวส. / ปวท.       3 คน 

-  มธัยมศึกษาตอนตน้     6 คน 

คณะผู้บริหาร            จํานวน    4   คน   

           1. นายจาํนง   ผลาเหิม                                       นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

           2. นายบุญธรรม ไชยจกัร์      รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

           3. นายอาํพา สามารถ                  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

          4.  นายชาตรี ไตรยวงค ์                   เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาอุดม  24  คน   

            1.  นายโน                      จนัเตม็                    ประธานสภา อบต. 

            2.  นายบุญธรรม             สามารถ   รองประธานสภา อบต. 

            3.  นายพิพฒัน์  อ่อนเทศ              เลขานุการสภา อบต.         

            4.  นายบุญยิง่               โมลิพนัธ์                                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  1 

            5.  นางนวล          สวา่งวงค ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี   1 

            6.  นายสุรัตน์                 ผวิทอง                         สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี   2 

            7.  นายประสิทธ์ิ            ธรรมสิงห์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 

            8.  นายลาํแดน                สาจนัทร์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 

            9.  นายอาํพร          คาํนนท ์                         สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 

           10.  นางจาํปี           ดีดวงพนัธ์                 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  4 

           11.  นางลาํไย                  นารีรักษ ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  5 

           12.  นางวรรณา            จนัทร์ขาว   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  5 

  13.  นายสนอง                พลูรัตน์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  6 

 



-7- 

 

           14.  นายสมยั                   บุตตะ            สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 

           15.  นายคาํออน               เหมือนเขียน                       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   7 

           16.  นางจอม           แร่ทอง                               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   9 

           17.  นายอนุชา                 ไชยจกัร์                               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   9 

           18.  นายบุญไหล             ชายทวปี                              สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10 

           19.  นายสุนทร                 บุรมย ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10        

           20.  นางสาวนวลละออง     ศรีสุข                        สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 

           21.  นางสาววไิลรักษ ์       นามปราศยั                         สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 

           22. นายบวัจนัทร์             ดีดวงพนัธ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

    

ตารางรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาอุดม 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

1.  รายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 184,258 64,380 202,500 502,550.02 

2. รายไดจ้ากการจดัสรรภาษีท่ีรัฐบาลจดัใหห้รือ

แบ่งใหท้อ้งถ่ิน 16,980,545.66 16,201,478.08 16,440,500 20873381.37 

3.  เงินอุดหนุนทัว่ไป (รัฐบาลจดัสรรให้) 

   

26,067,998 

3. เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

   

118,940 

รวม 1+2+3+4 31,928,586.67 29,516,425.60 44,758,066 47,562,869.39 

 

รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตําบลนาอุดม 

ตั้งแต่ปี  2558 - 2560 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

รายจ่ายจริง 20,663,430.59 23,804,489.82 44,758,066 43,671,005.98 
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จะเห็นไดว้า่รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาอุดม  จากการเปรียบเทียบ 

ตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2559-2561 มีอตัราการเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี   เน่ืองจากมีการพฒันาในดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึน  

เช่น   ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   ดา้นบุคลากร  เป็นตน้  จึงทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน 

1.  วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  

2548  กาํหนดใหแ้ผนการดาํเนินงานแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคมของปีงบประมาณนั้น  เพื่อใหท้ราบถึง

การดาํเนินงานแผนงาน/โครงการท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหท้ราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณท่ีใชด้าํเนินการท่ีชดัเจน 

2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลของทุกหน่วยงานท่ีเขา้มาดาํเนินการในเขตพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

3. เพื่อแสดงถึงการใช ้ แนวทาง การนาํแผนพฒันาสามปีมาใชด้าํเนินการ 

4. เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งการนาํแผนงาน/โครงการ  กิจกรรม  ท่ีนาํมาปฏิบติัจริง 

5. เพื่อช้ีใหเ้ห็นการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินและงานอ่ืนๆ  อยา่งชดัเจน  

6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

7. เพื่อเป็นประโยชน์ในการแกไ้ข  เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

8. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง  และสามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประกอบการ

พิจารณาจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินและขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  และเพิ่มเติมต่อไป 
 

3.    ข้ันตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

 1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี

ดาํเนินการในทอ้งท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน  แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ี

ประกาศเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัแลว้ตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
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 1.4  ประโยชน์ของแผนดําเนินงาน 

 1. ไดท้ราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีชดัเจน  

 2. สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 3.  สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพือ่ประโยชน์สูงสุด 

 4.  เพื่อสะดวกในการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.  สามารถรายงานผลการดาํเนินงานใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงแผนงาน/โครงการท่ีเกิดข้ึนจริงใน

      พื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 6.  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผน/ขอ้บญัญติังบประมาณในอนาคต 

 7.  แสดงถึงความสามารถ ศกัยภาพ ท่ีตอบสนองความสาํเร็จของแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันา

      สามปี 

 8.  ทราบถึงสถานการในอนาคตวา่จะดาํเนินการอยา่งไร 
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ส่วนที ่2 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

.......................... 

ประกอบดว้ย 

2.2 บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ 

2.3 บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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