
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวศาลา ด าเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใช้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้

จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

  คณะผู้บริหารและคณะผูจ้ัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) ได้จัดท าขึน้ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ 

และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตาม

นโยบายที่คณะผูบ้ริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมอืในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น 

ประชาชน ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา

ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป 

 

 

       องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

ค ำน ำค ำน ำ  



 

 

 

 

เรื่อง   หน้า 

 

บทที่ ๑  บทน า ๑ 

   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี ๑ 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๒ 

   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๒ 

   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๔ 
 

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ๕ 
 

บทที่  ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ๑๓ 
 

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 19 

   วิสัยทัศนก์ารพัฒนาท้องถิ่น 19  

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 20 

   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 23 
 

บทที่  ๕ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 31 
 

บทที่ ๖ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 8๓ 
 

ภาคผนวก 

  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เรื่อง  การใชแ้ผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2556-2558) 

 
 

  

  

  
  

สำรบัญสำรบัญ  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนา ดังนัน้ ในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจึงตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ สถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี ้

เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ใกล้เคียงกับความเป็น

จรงิ โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี โดยอาจแยกประเภทของ

โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีออกเป็นอย่างนอ้ย ๓ ประเภทคือ (๑) โครงการ/

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการเอง (๒) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอุดหนุนให้หนว่ยงานอื่นด าเนนิการ และ (๓) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรก

ของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น ควรมสีภาพความพร้อมอย่างนอ้ย ๒ ประการ คือ 

 ๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนนิการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

 ๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง

รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ

น าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 สรุปแล้วแผนพัฒนาสามปี จงึมลีักษณะกว้างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนนิการ 

  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในหว้งระยะเวลาสามปี 

  

บทที ่บทที ่๑๑  

บทน ำบทน ำ  

  

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปีลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี  



  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 

 

 
 

 

  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 

  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  เพื่อแก้ปัญหาความเดือนรอ้นของประชาชนในท้องถิ่น 

  เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

 
 

 

 เมื่อได้รับแจง้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ/

หรอืขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีได้รับแจง้ว่าให้

ใช้ฉบับเดิมแลว้ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นน ากรอบดังกล่าวมาพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปีฯ ซึ่งมขีั้นตอนและแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่  ๑  การเตรยีมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

(แนวทางการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต

จังหวัด ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และรับทราบสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชน และ

ข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ แล้วก าหนดประเด็นการพัฒนา โดยมีข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ดังนี้ 

 ๑. ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕7) โดยน าโครงการที่ยังมิได้ด าเนินการ 

ในปี ๒๕๕5 และโครงการที่จะด าเนนิการในปี ๒๕๕6 และ ๒๕๕7 มาใช้หรอือาจพิจารณาทบทวน 

โดยการก าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณหรอืจัดล าดับความส าคัญของ

โครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี ๒๕๕8 

 

 

  

วัตถุประสวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  

  

ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมปีขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมปี  

 

๒ 



 ๒. ใช้หลักการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดย 

  พิจารณาน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จากการจัดเวที

ประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการมีสว่นรว่มในพืน้ที่ บูรณา

การการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน 

  สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชนในทุกพืน้ที่ โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท า ให้

ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม

และพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการรว่มกับชุมชน หรอืโครงการ/กิจกรรมที่เกินขดีความ 

สามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

 ๓. ค านงึถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหนว่ยงานอื่นๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์รว่มกันและสามารถ

จัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ หรอืโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกัน ที่มีสถานที่ตัง้อยู่ในเขต

ติดตอ่กัน หากสามารถจัดท าโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบและ/หรอืงบประมาณใหม้ี

ลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้ว ให้ท าการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน 

ประหยัดงบประมาณ และท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึน้ 
 

 ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นการพัฒนา สภาพ

ปัญหา/ความตอ้งการของประชาชน และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะหแ์ละให้หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องน าไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม แล้วรวบรวมจัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปี 
 

 ขั้นตอนที่  ๓  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 
 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

ก่อนเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนที่  ๔  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

 ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว

ผูบ้ริหารท้องถิ่นจงึพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 เมื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแลว้ ให้น าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง

สภาท้องถิ่น หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันประกาศใชแ้ละปิดประกาศไม่นอ้ยกว่า ๓๐ วัน 

 

 

๓ 



 

 
 

 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมอืช่วยใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง

รอบครอบใหเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนนิงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง และ

ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

  

ประโยชนข์องกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมปีประโยชนข์องกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมปี  

 

๔ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

๑. ที่ตั้งและอาณาเขต  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุง้ที่ ๑๔๕๕๒ เหนอื และเส้นแวงที่ ๑๐๒๐๘๕ ตะวันออก 

สูงจากน้ าทะเลปานกลาง ๒๐๔ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑.๙๘๒ ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 

๒๖,๒๓๘.๗๘๗ ไร่ มีระยะหา่งจากตัวอ าเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ ๘ กิโลเมตร มีหมู่บ้านใน

ปกครองทั้งสิ้นจ านวน ๑๐ หมูบ่้าน และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 

โดยมีอาณาเขตติดตอ่กับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 

 

  ทศิเหนือ ติดตอ่กับบ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑, บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔, บ้านบุญนิมิต  

  หมูท่ี่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล และ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒, บ้านสารภ ีหมู่ที่ ๓ ต าบล 

  มะเริง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ทศิตะวันออก ติดตอ่กับบ้านทับช้าง หมู่ที่ ๖, บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ ๗, บ้านหนองสมอ  

  หมูท่ี่ ๑๓, บ้านหนองพระลาน หมู่ที่ ๑๕ ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง

นครราชสีมา และ บ้านใหม่หนองบอน หมูท่ี่ ๖ ต าบลด่านเกวียน อ าเภอ 

  โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ทศิใต้ ติดตอ่กับบ้านเสาเดียว หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าอ่าง และ บ้านหนองสระธาร หมู่ที่ 

๑๐ ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

  ทศิตะวันตก ติดตอ่กับบ้านหนองพลวงน้อย หมูท่ี่ ๓, บ้านศรีสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๘, บ้านหนอง

ไผ่พัฒนา หมูท่ี่ ๑๐ ต าบลโพธิ์กลาง และ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑, บ้านหนอง

พลวงใหญ่ หมูท่ี่ ๓ อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  

บทที ่บทที ่๒๒  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  

  

ข้อมูลพื้นที่ต้ังข้อมูลพื้นที่ต้ัง  



 
 

 

รูปที่ ๒.๑  แสดงขอบเขตการปกครอง 

 

๒. ข้อมูลด้านการปกครอง 
 

 ต าบลหนองบัวศาลาได้มกีารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน คือ 
 

  หมูท่ี่ ๑ บ้านหนองตะคลอง หมูท่ี่ ๖ บ้านหนองโสมง 

  หมูท่ี่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมูท่ี่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน 

  หมูท่ี่ ๓ บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ ๘ บ้านหนองตาคง 

  หมูท่ี่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา หมูท่ี่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่ 

  หมูท่ี่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน หมูท่ี่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 

 

๖ 



 ข้อมูลประชากร 

 ประชากรในต าบลหนองบัวศาลา มีจ านวนรวมทั้งหมด ๑8,062 คน ประชากรชาย ๘,713 

คน ประชากรหญิง 9,349 คน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๙,802 ครัวเรือน มีความหนาแนน่ของ

ประชากร 430.25 คน/ตร.กม. ดังตารางที่ ๒.๑ 
 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงจ านวนประชากร และจ านวนครัวเรอืนในแต่ละหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรอืน ชาย หญิง 

๑ บ้านหนองตะคลอง ๔๗๕ ๕๐๓ ๙๗๘ ๔๓๘ 

๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ๗๕๓ ๘๓๔ ๑,๕๘๗ ๑,๑๙๔ 

๓ บ้านหนองปลิง ๖๓๖ ๖๘๗ ๑,๓๒๓ ๑,๓๗๗ 

๔ บ้านหนองบัวศาลา ๑,๑๕๘ ๑,๑๗๙ ๒,๓๓๗ ๙๑๒ 

๕ บ้านอ่างหนองแหน ๕๘๔ ๖๓๔ ๑,๒๑๘ ๕๗๘ 

๖ บ้านหนองโสมง ๕๕๑ ๕๖๒ ๑,๑๑๓ ๓๕๑ 

๗ บ้านใหม่หนองแหน ๕๓๒ ๕๗๗ ๑,๑๐๙ ๓๑๖ 

๘ บ้านหนองตาคง ๒,๕๓๔ ๒,๖๖๐ ๕,๑๙๔ ๓,๑๑๕ 

๙ บ้านหนองปลิงใหม่ ๓๓๐ ๓๑๓ ๖๔๓ ๕๐๐ 

๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ๑,๓๗๐ ๑,๖๑๑ ๒,๙๘๑ ๑,๓๒๖ 

รวม ๘,๙๒๓ ๙,๕๖๐ ๑๘,๔๘๓ ๑๐,๑๐๗ 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา, พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

ข้อมูลรายหมู่บ้าน 
 

  หมู่ที่ ๑  บ้านหนองตะคลอง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะคลอง มีเนื้อที่ประมาณ  

 ๒.๕๒๓ ตร.กม. หรอื ๑,๕๗๖.๘๖๑ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตะคลอง ปัจจุบัน คอื นายบรรลอืศักดิ์  แก้วสุรินทร์ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื  นางสุวิมล อุดมดัน 

 และ นายบุญส่ง ทิพยานนท์ 

 

 

๗ 



  หมู่ที่ ๒  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก มเีนือ้ที่ประมาณ  

 ๒.๐๗๐ ตร.กม. หรอื ๑,๒๙๔.๐๕๑ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ปัจจุบัน คอื นายประสาร  หลงทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายเสกสรรค์  หลงทะเล  

 และ นายรุ่งนิรันดร์  ปานกระโทก 

  หมู่ที่ ๓  บ้านหนองปลิง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง มีเนื้อที่ประมาณ ๓.๖๐๐ 

 ตร.กม. หรอื ๒,๒๔๙.๙๖๕ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิง ปัจจุบัน คือ นายสด  เคนสารภักตร์ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายพวง  เขียวหมื่นไวย์ 

 และ นายปฏิพัฒน์ เพ็ชรหมื่นไวย 

  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองบัวศาลา 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา มีเนื้อที่ประมาณ  

 ๔.๙๗๕ ตร.กม. หรือ ๓,๑๐๙.๖๓๙ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวศาลา ปัจจุบัน คอื นายรังสรรค ์ อินทรา 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายสมพร ปานดอกสร้อย 

 และ นายถนอม นลิบัวลา 

  หมู่ที่ ๕  บ้านอ่างหนองแหน 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน มีเนื้อที่ประมาณ  

 ๔.๕๒๕ ตร.กม. หรอื ๒,๘๒๘.๔๓๒ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านอ่างหนองแหน ปัจจุบัน คอื นายสมศักดิ์  นิตยผักแว่น 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายบุญส่ง  นิตย์ผักแว่น 

 และ นายเลิศชัย ศรีน้อย 
 

  หมู่ที่ ๖  บ้านหนองโสมง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒.๙๘๓ 

 ตร.กม. หรอื ๘,๑๑๔.๖๗๑ ไร่ 

 

๘ 



  ๒. ก านันต าบลหนองบัวศาลา ปัจจุบัน คอื นายสวัสดิ์  เพชรทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายวันนา  อินสกุล  

 และ นางมะลิ  เพชรทะเล 

  หมู่ที่ ๗  บ้านใหม่หนองแหน 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน มีเนื้อที่ประมาณ  

 ๑.๙๓๙ ตร.กม. หรอื ๑,๒๑๑.๙๓๐ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองแหน ปัจจุบัน คอื นางสาววิมพ์วิภา  นอ้ยทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายทวิชัย  กุดกระโทก 

 (รองประธานสภาฯ) และ นายสมชาย  ก ามะเริง 

  หมู่ที่ ๘  บ้านหนองตาคง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง มีเนื้อที่ประมาณ ๗.๔๘๙ 

 ตร.กม. หรอื ๔,๖๘๐.๔๙๙ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตาคง ปัจจุบัน คือ นายเชื่อง  สุดทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายประภาส  เสือทะเล 

 และ นายสะอาด  จาบทะเล (เลขานุการสภาฯ) 

  หมู่ที่ ๙  บ้านหนองปลิงใหม่ 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม ่มเีนือ้ที่ประมาณ ๐.๕๑๑ 

 ตร.กม. หรอื ๓๑๙.๐๗๐ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิงใหม่ ปัจจุบัน คอื นายมนต์  ศูนย์ส าโรง 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นายจ าลอง  มหิงษาเดช 

 (ประธานสภา อบต.) และ นายหอม  ช้ันกระโทก  

  หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่มเีนือ้ที่ประมาณ 

 ๑.๓๖๕ ตร.กม. หรอื ๘๕๓.๖๗๐ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ปัจจุบัน คือ นายบัณฑติ  ศริินารถ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นางบังอร  ช่องงาม 

 และ นายดิเรก คงสูงเนนิ

 

๙ 



 

 
 

๑. ภูมิประเทศ  

  ลักษณะพืน้ที่โดยทั่วไปของต าบลหนองบัวศาลา มีความลาดช้ัน ๐-๕% โดยแบ่งสภาพพื้นที่ได้

ดังนี้ คือ  

  บริเวณทางตอนเหนอื มีลักษณะพืน้ที่เกือบราบถึงราบ 

  บริเวณทางตอนใต้ มีลักษณะพืน้ที่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลาดเอียงจากทิศใต้

ไปทางทิศเหนอื และค่อนไปทางทิศตะวันออกบริเวณบ้านใหม่หนองแหน 

๒.  ลักษณะภูมิอากาศ  

  ต าบลหนองบัวศาลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 

หรอืความกดอากาศระหว่างผืนแผน่ดินอันกว้างใหญ่ของทวีปเอเชีย ที่อยู่ทางเหนอืขึน้ไปกับมหาสมุทร

อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ตอนใต้ ท าให้เกิดลมประจ าฤดูที่เรยีกว่า “ลมมรสุม” โดยในฤดูฝนจะ

มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน พาเอาความชื้นมาด้วย ท าให้เกิดฝนตก แต่ปริมาณน้ าฝนมไีม่มาก

นัก เนื่องจากมีเทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาดงพญาเย็นกั้นอยู่ ส่วนในฤดูหนาวจะมีลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนอืพัดผ่านน าเอาความหนาวเย็นและแหง้แล้งมาด้วยท าให้อุณหภูมลิดลงโดยทั่วไป 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศรอ้น ฝนตกกับแห้งแล้งสลับกัน สภาพภูมอิากาศดังกล่าว

ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังตอ่ไปนี้ 

 ๑) ที่ตัง้ต าบลหนองบัวศาลาตั้งอยู่ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ ๑๔๕๕๒ เหนอื และ

เส้นแวงที่ ๑๐๒๐๘๕ ตะวันออก มีโอกาสได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ปีละ ๒ ครั้ง ท าใหอุ้ณหภูมิ

เฉลี่ยทุกเดือนสูงกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส ลักษณะภูมอิากาศจึงเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 

  ๒) ทิศทางลม ตกอยู่ภายใต้อทิธิภาพของลมมรสุมฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื 

  ๓) ลักษณะภูมปิระเทศ บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา จะ

มลีักษณะเป็นภูเขาสูง โดยมีเทือกเขา ๒ แนว ขวางกั้นทิศทางลม จังหวัดนครราชสีมาจงึจัดอยู่ในเขตเงา

ฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต าบลหนองบัวศาลาดว้ย 

  ๔) ระยะห่างจากทะเล พื้นที่ทีอ่ยู่ใกล้ทะเลอากาศจะมีความชืน้สูงและความ

แตกต่างด้านอุณหภูมิของอากาศมีน้อยกว่าพืน้ที่ที่ลกึเข้าไปในแผน่ดิน ต าบลหนองบัวศาลานั้น อยู่ห่าง

จากอ่าวไทยประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ประกอบกับอยู่ในเขตอับลม ท าให้อุณหภูมิคอ่นข้างสูงและ

ปริมาณน้ าฝนน้อย 

  

ลักษณะทาลักษณะทางกายภาพงกายภาพ  

 

๑๐ 



๓.  ทรัพยากรดิน 
 

  พืน้ที่ต าบลหนองบัวศาลา มีช้ันดนิหรอืช้ันหินตา่งๆ แสดงได้ดังตารางที่ ๒.๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  แสดงช้ันดนิหรอืช้ันหินในพืน้ที่ต าบลหนองบัวศาลา 
 

รายการชั้นดินหรอืชั้นหิน ความลึก (เมตร) หมายเหตุ 

- ดินเหนยีวปนดินรว่นสีเทา ๐-๒๐ *เลือกพัฒนาบ่อน้ าบาดาล 

- ดินเหนยีวปนทราย ๒๐-๔๐ ที่ให้น้ าดีที่ ๗๕ เมตร 

- ทรายละเอียดสีเทา ๔๐-๔๕  

- ทรายปนดินเหนยีวสีเหลอืง ๔๕-๔๘  

- ทรายละเอียดสีแดง ๔๘-๕๒  

- ทรายปนดินเหนยีวสีแดง ๕๒-๖๐  

- กรวดทรายสีเทา ๖๐-๗๐  

- ดินเหนยีวสีแดง ๗๐-๗๕  
 

 

 

 

 
 

 ๑. การศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ

รับผิดชอบ จ านวน ๔ แห่ง ดังนี้ 

  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

   (บ้านหนองตะลุมปุ๊ก) จ านวนนักเรียน  176  คน 

  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

   (บ้านหนองตาคง) จ านวนนักเรียน  29  คน 

  1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

   (บ้านหนองบัวศาลา) จ านวนนักเรียน  20  คน 

  1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

   (บ้านอ่างหนองแหนฯ) จ านวนนักเรียน  30  คน 
 

ที่มา : กองการศกึษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา, พฤษภาคม ๒๕๕5 

 
 

 
 

  

สภาพทางสงัคมสภาพทางสงัคม  

 

๑๑ 



 ๒. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

   วัด จ านวน ๔ แห่ง 

  ส านักสงฆ์ จ านวน ๒ แห่ง 

  โบสถ ์ จ านวน ๒ แห่ง 

 ๓.  สาธารณสุข 

  ศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน   ๑ แห่ง 

  ศูนย์ควบคุมโรคติดตอ่ จ านวน ๑ แห่ง 
 

 ๔.  หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้วนครราชสีมา  

  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค ๕ 

  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา 

  ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ ๓ (นครราชสีมา) 

  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา 

  ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 5 (นครราชสีมา) 

  ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ 

  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง ๔ 

  ส านักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕4 ตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้ เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ และแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

 

งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้สรุปงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแยกเป็นงบประมาณในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

รายรับตามประมาณการ ประมาณการ รายรับจริง 

     ภาษีอาการ 8,028,000.00 8,069,309.17 

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,285,000.00 1,195,761.00 

     รายได้จากสินทรัพย์ 243,000.00 256,948.07 

     รายได้เบ็ดเตล็ด 319,000.00 468,025.00 

     ภาษีจัดสรร 30,331,000.00 39,393,739.75 

     เงินอุดหนุน 11,753,600.00 11,680,917.00 

     เงินอุดหนุนทั่วไป-เหลือจา่ยไทยเข้มแข็ง                    - 73,251.00 

รวมรายรับตามประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 51,959,600.00 61,137,950.99 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  7,524,136.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น  68,662,086.99 

 

 

 

  

บทที ่บทที ่๓๓  

สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิน่ในปทีี่ผ่านมาสรุปผลการพัฒนาทอ้งถิน่ในปทีี่ผ่านมา  

  

ผลการพัผลการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕44  



 

รายจ่ายตามประมาณการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

     งบกลาง 5,823,800.00 3,153,129.07 

     เงินเดือน 5,365,940.00 5,084,238.00 

     ค่าจ้างประจ า                    -                    - 

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง 2,190,700.00 2,013,917.00 

     ค่าตอบแทน 4,413,000.00 3,914,249.20 

     ค่าใช้สอย 6,732,500.00 5,713,383.76 

     ค่าวัสดุ 5,185,460.00 4,605,387.80 

     ค่าสาธารณูปโภค 459,000.00 336,983.80 

     เงินอุดหนุน 4,367,500.00 4,300,498.78 

     ค่าครุภัณฑ์ 2,109,200.00 1,909,100.00 

     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,312,500.00 13,918,099.00 

     รายจ่ายอื่น                    -                    - 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น 51,959,600.00 44,948,986.41 

รวมเงินที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,316,877.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  52,265,863.41 

 

โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) 

ตามขั้นตอนและวิธีการในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมสี่วนรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า

โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2554-2556) รวม 487 โครงการ งบประมาณ 115,048,000.- บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

 

 

 

๑๔ 



 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 (จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี) 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2554) ปีท่ี 2 (พ.ศ. 2555) ปีท่ี 3 (พ.ศ. 2556) รวม 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การบรหิารราชการให้มีประสทิธิภาพ/คุณภาพ 34 5,375,000 22 2,365,000 22 2,365,000 78 10,105,000 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 20 1,566,000 20 1,566,000 20 1,566,000 60 4,698,000 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 29 7,910,000 20 6,780,000 18 6,620,000 67 21,310,000 

4. การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม 15 4,705,000 15 4,695,000 15 4,695,000 45 14,095,000 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม  8 1,880,000 7 1,865,000 9 2,065,000 24 5,810,000 

    อุตสาหกรรม         

6. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 7 910,000 6 410,000 6 410,000 19 1,730,000 

7. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 12 2,090,000 9 1,800,000 7 1,000,000 28 4,890,000 

8. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14 6,460,000 6 1,240,000 5 1,140,000 25 8,840,000 

9. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 73 26,530,000 14 7,420,000 6 2,150,000 93 36,100,000 

10. การสง่เสริมศาสนาและวัฒนธรรม 4 385,000 4 385,000 4 385,000 12 1,155,000 

11. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 13 2,165,000 12 3,575,000 11 575,000 36 6,315,000 

      และทรัพย์สิน         
         

รวม 229 59,976,000 135 32,101,000 123 22,971,000 487 115,048,000 
         

 

 

 
 

 

๑๕
 



 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 (เฉพาะปี พ.ศ. 2554) 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ 

จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามป ี

พ.ศ. 2554-2556 (เฉพาะปี พ.ศ. 2554) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การบริหารราชการให้มปีระสิทธิภาพ/คุณภาพ 22 64.71 12 35.29 34 100 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 40.00 12 60.00 20 100 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 21 72.41 8 27.59 29 100 

4. การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม 7 46.67 8 53.33 15 100 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 6 75.00 2 25.00 8 100 

6. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 3 42.86 4 57.14 7 100 

7. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 8 66.67 4 33.33 12 100 

8. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 9 64.29 5 35.71 14 100 

9. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 68 93.15 5 6.85 73 100 

10. การสง่เสริมศาสนาและวัฒนธรรม 2 50.00 2 50.00 4 100 

11. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ 7 53.85 6 46.15 13 100 

       ทรัพย์สนิ       
       

รวม 161 70.31 68 29.69 229 100 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๖ 



 

   

 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2554-2556 (เฉพาะปี พ.ศ. 2554)  
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  จากแผนภูมิจะเห็นว่า ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 (เฉพาะปี พ.ศ. 2554) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่วนใหญ่ จะมี

จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้มากกว่าจ านวนโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ โดยเฉพาะยุทธศาสตรท์ี่ 9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะมีจ านวน

โครงการที่ด าเนินการแลว้มากกว่าจ านวนโครงการที่ยังไม่ด าเนนิการ อย่างเห็นได้ชัด 

 

 

๑๗
 



  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา

เน้นหนักในการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนน น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ไฟฟ้าแสงสว่าง มาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับรองลงมาก็เป็นการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มี

ประสิทธิภาพ/คุณภาพ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความเข้มแข็ง สามารถรองรับปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เต็มก าลังความสามารถและก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรที่มอียู่ 

อย่างคุ้มค่า การพัฒนาด้านการศกึษา ก็เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลา ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโรงเรียนเรียนในเขตพืน้ที่ความรับผดิชอบ 

และการส่งเสริมสนับสนุนใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นมกีารบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เกิดประสทิธิผลกับเด็กนักเรียนอย่างมีขั้นตอนและเป็นรูปธรรม 

  แตอ่ย่างไรก็ตาม การที่จะด าเนนิโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จรงิอยู่ที่

การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนและการรว่มมอืกันของทุกภาคส่วน ในการรว่มกันคิด 

ร่วมกันท า ร่วมกันรับผดิชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นหนว่ยงานหลักในการส่งเสริมการ

มีสว่นร่วมดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

๑๘ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ 

ซึ่งเป็นจุดมุง่หมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึน้หรอืบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลหนอง

บัวศาลา เป็นต าบลขนาดใหญ่ที่มปีระชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและสงบสุข และ

คาดการณว์่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนยีภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จงึได้

ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 

""ภายในปี พภายในปี พ..ศศ. . 25602560  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  จะเป็นองค์การที่มีจะเป็นองค์การที่มี

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ทันสมัยทันสมัย  บริการประทับใจบริการประทับใจ  

ประชาชนอยู่ดีมสีุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนอยู่ดีมสีุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง  สบืสาสบืสานนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ด้วยผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้วยผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง""  

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการใหเ้ป็นองค์กรที่มีสมรรถะสูงตามหลักธรรมาภบิาล 

 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอ้มทั้งลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 

 3. จัดให้มรีะบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พร้อมทั้งปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

ให้มมีาตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 

  

บทที ่บทที ่๔๔  

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปียุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  

  

วสิัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นวสิัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เป็นองค์กรที่มีขดีความสามารถสูง (สมรรถนะ) 

มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนด้วยความประทับใจและทันสมัย 

 2. ชุมชนมรีะบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน และเพียงพอ 

ต่อความตอ้งการของประชาชน 

 3. ชุมชนมเีศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีและมีคุณค่า ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

 5. ระบบการศกึษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

ท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และสบืสานใหค้งมอียู่ต่อไป 

 

 

 
 

 

 เพื่อให้วิสัยทัศน์ที่ตัง้ไว้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

บัวศาลา จึงก าหนดยุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสานความส าเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร ์ และมี

แนวทางการพัฒนา จ านวน 24 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดใหบ้รรลุ

เป้าประสงค์ และอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  

  ตามหลักธรรมาภบิาล และการบริการประชาชน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ 

  ประเพณีท้องถิ่น 

 

  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ((พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕66--๒๕๕๒๕๕88))  

 

๒๐ 



แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลัก 

  ธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา 

 1) การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริม

ศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรใหม้ีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

 3) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

 2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหล่งน้ า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 

 3) การผังเมอืงรวมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มเกษตรกร 

 2) การส่งเสริมและขับเคลื่อนใหป้ระชาชนประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่อย่าง

พอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3) การพัฒนาความรู้ดา้นวิชาการ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) เสริมสรา้งกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

๒๑ 



 2) การปรับทัศนยีภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณรอบสระน้ า และสองขา้งทาง

ภายในท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน 

 3) การประสานความรว่มมือแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แบบครบ

วงจร 

 4) การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

 5) การบริหารจัดการบ าบัดน้ าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) จัดระบบสุขภาพแบบมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมสุขภาพภาค

ประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูก่ารมีสุขภาพที่ด ี(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกัน

โรคติดต่อ/ไม่ติดตอ่/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) 

 2) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจง้เหตุ 

และจัดให้มีหน่วยรับ-ส่งผูป้่วยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการ

สาธารณสุขได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3) การพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส์ ผูย้ากไร้ เด็กด้อย

โอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ี

อาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์ตอ่ส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

 4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน/

การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ า 

 5) เสริมสรา้งความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมคีุณภาพ 

 6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (ปัญหายาเสพติด/ปัญหาการว่างงาน/

ปัญหาความยากจน) 

 7) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา รวมถึงการศกึษาทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศกึษา มัธยมศกึษา ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

 

๒๒ 



 2) การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

 3) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

 

 

 
 

 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ประตูสู่อสีาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม 

ผลติภัณฑไ์หม และการท่องเที่ยว” 

๒. พันธกิจ (Mission) 

 1) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 2) เพิ่มขีดความสามารถในการผลติ แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้า 

  เกษตรและอุตสาหกรรม 

 3) เพิ่มขีดความสามารถในการผลติ การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑไ์หม 

 4) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินคา้ และบริการท่องเที่ยว 

 5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6) พัฒนาสังคม สง่เสริมคุณภาพชวีิต และแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

 7) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลัก 

  ธรรมาภิบาล 

3. เป้าประสงค์รวม 

 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 2) เพื่อเสริมสรา้งขดีความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติ 

  สินค้าเกษตร 

 3) เพื่อเสริมสรา้งขดีความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลติภัณฑ์ไหมของ 

  ภูมภิาค 

 4) เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและ 

  บริการของภูมิภาค 

 5) เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อม 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสมีายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา  

 

๒๓ 



 6) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 7) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหม้ีประสิทธิภาพและ 

  ประสิทธิผล 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1) การบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 2) การพัฒนาการเกษตร 

 3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไ์หม 

 4) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

 5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6) การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 7) การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 5.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มความ 

แข็งแกร่งการเกษตร 

   1) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ าเดิมที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ 

   ประโยชน์ได้ 

  2) พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการ 

   บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง 

  3) สร้างเครือข่ายการเฝา้ระวัง ดูแลรักษาและปกป้องแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

   ตั้งแตต่้นน้ าถึงปลาย 

  กลยุทธ์ที่ 2 การบรหิารจัดการน้ าเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย  

และน้ าเสีย 

  1) ก าหนดปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการบริหารจัดการน้ าเชิงบูรณาการเพื่อการ 

   พัฒนาอย่างยืน 

  2) สนับสนุนให้มกีารประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบลุ่มน้ า 

  3) น าแผนแมบ่ทในการบริหารจัดหาน้ าต้นทุนและการจัดการน้ าแตล่ะลุ่มน้ าไปสู่ 

   การปฏิบัติที่ชัดเจน 

  4) การสรา้งจิตส านึกต่อความคุ้มค่าในการลงทุนลุ่มน้ าและข้อผูกพันระหว่างอนุภูมิภาค 

 

๒๔ 



 5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มความ 

แข็งแกร่งการเกษตร 

  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสินค้า Logistic เพื่อรองรับตลาดสินค้า 

   และอุตสาหกรรมการเกษตร 

  2) พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการ 

   บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 

  3) ส่งเสริมพัฒนาการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกเพื่อลดตน้ทุนทาง 

   การเกษตร 

  กลยุทธ์ที่ 2 ลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และขยายโอกาสทาง 

เศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  2) ส่งเสริมการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน 

  3) ขยายผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง 

การตลาดสินค้าเกษตร 

  1) เฝา้ระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชต่างๆ และโรคสัตว์ 

  2) พัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร 

   มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

  3) ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร 

  4) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ ์และเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตร 

  5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินคา้การเกษตร 

  กลยุทธ์ที่ 4 การเพิม่ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร 

  1) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 

  2) เพิ่มศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังและพัฒนาเครือขา่ยการผลิตเพื่อยกระดับรายได้ 

  3) เชื่อมโยงการผลติ การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสนิค้าเกษตร 

  4) ส่งเสริมการตลาดและเสริมสร้างประกันสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 

  5) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสนิค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 

  6) ส่งเสริมการน าใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อการแขง่ขันทางการตลาด สนิค้า 

   การเกษตร 

 

๒๕ 



 5.3 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม 

  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมให้มคีุณภาพและได้ 

มาตรฐาน 

  1) ส่งเสริมการเลีย้งไหมให้มีประสิทธิภาพ 

  2) ผสมผสานภูมปิัญญา ความรู้ และเทคโนโลยีการผลติภัณฑไ์หมให้มคีุณภาพ 

   และมาตรฐานตามความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม 

  1) พัฒนาคุณภาพฝมีอืผูป้ระกอบการรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม รองรับ 

   ความตอ้งการของตลาด 

  2) พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสู่ความมั่นคง 

   ยั่งยืน 

  3) เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การ 

   จัดการทุน 

  4) เสริมสรา้งศักยภาพเครอืข่ายผูผ้ลติและผูป้ระกอบการไหม 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 

  1) ส่งเสริมพัฒนาแนวทางเพื่อการส่งออกผลติภัณฑไ์หม 

  2) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผลติภัณฑไ์หม 

  3) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม 

  4) จัดกิจกรรมแสดงแฟช่ันและจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์หม 

 5.4 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานการบรกิารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  1) สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการ 

   ท่องเที่ยว 

  2) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก และการ 

   บริการพืน้ฐานในแหลง่ท่องเที่ยวให้มมีาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย 

  3) พัฒนาความรู ้ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการให้บริการอย่างมี 

   คุณค่าของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

  4) ปรับปรุง บ ารุง รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรม  

   ขนบธรรมเนยีม ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญาโคราช 

 

 

๒๖ 



  กลยุทธ์ที่ 2 น้อมน าหลักแนวคดิของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

(OTOP) 

  1) พัฒนาสนิค้าและบริการการท่องเที่ยวใหมท่ี่มศีักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนา 

   ผลติภัณฑชุ์มชน OTOP) เช่น ผ้าไหม ดินด่านเกวียน หมี่โคราช ฯลฯ อย่างเป็นระบบ 

  2) ส่งเสริมและพัฒนาฝีมอืแรงงานและการบริการที่มคีุณภาพในการผลติสินค้า 

   และบริการ 

  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 

  1) ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เครอืข่ายฐานการตลาด การประชาสัมพันธ์ 

   ตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มภายในประเทศและต่างประเทศที่มศีักยภาพ 

  2) ส่งเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip, Home-stay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและ 

   การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล (Low Season) 

  3) ศกึษาวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 

  4) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจน าเที่ยว  

   มัคคุเทศก์โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและการบรกิารท่องเที่ยว 

  1) พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีมาตรฐานปลอดภัย 

  2) จัดท าขอ้มูลเส้นทางการท่องเที่ยว (Route) เชงิธรรมชาติและประวัติศาสตร์และ 

   เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน 

 5.5 ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ 

ความสมดุลและยั่งยืน 

  1) ส่งเสริมการเพาะช ากล้าไม้ ปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวติ ปลูกต้นไมย้ืนตน้ป้องกัน 

   ดินเค็มและเพิ่มพืน้ที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลาย 

   ทางธรรมชาติ 

  2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า ก่อสร้างฝายน้ าสร้างความชุ่มชืน้แก่ดิน และปรับปรุง 

   แหลง่น้ าเชิงอนุรักษ์ 

  3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และไม่มี

ผลกระทบ 

 

 

 

๒๗ 



  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนระบบการป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติ 

  1) จัดระบบการป้องกัน เตอืนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  

   สาธารณภัย 

  2) จัดให้มโีครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในพืน้ที่เปราะบางหรอืเสี่ยงต่อ 

   ภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น น้ าท่วม แผน่ดินหรอืโคลนถล่ม น้ าแล้ง  

   ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต้น 

  3) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนในการเฝา้ระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจาก 

   ธรรมชาติ 

  4) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลทางภูมศิาสตร์เพื่อก าหนดเขตแนวและพืน้ที่ทรัพยากรป่าไม้  

   ลุ่มน้ า ที่ดิน 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิป้องกัน ปราบปรามและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

  1) จัดตัง้จุดสกัดในพืน้ที่ล่อแหลมเพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อม 

  2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า ก่อสร้างฝายน้ าสร้างความชุ่มชืน้แก่ดิน ปรับปรุงแหล่งน้ า 

   เชงิอนุรักษ์ 

  3) ส่งเสริมความรว่มมือของชุมชนในการเฝา้ระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

  4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสาน 

   เทคโนโลยีที่ลดมลพิษ 

  5) ศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร์ 

   โขง ชี มูล 

  กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและ 

ประโยชน์สูงสุด 

  1) การจัดหาน้ าที่มคีุณภาพใหเ้พียงพอโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

   สิ่งแวดล้อม 

  2) ความรว่มมอื/สร้างการมสี่วนรว่มของชุมชนในการเฝา้ระวังภาวะมลพิษ 

   สิง่แวดล้อมต่างๆ 

  3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในการผลิตสินค้า/บริการเพื่อลด 

   ผลกระทบก๊าซเรือนกระจก 

 

 

๒๘ 



  4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสาน 

   เทคโนโลยีที่ลดมลพิษ 

 5.6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการด าเนินโครงการพระราชด ารเิพื่อสร้างรายได้และ 

ศักยภาพของสังคม 

  1) จัดตัง้ศูนย์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์จากโครงการพระราชด าริ 

  2) บูรณาการหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชด าริ 

  3) การนอ้มน าแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

  4) การส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

  5) การแก้ไขค่าครองชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างอาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างสังคมคุณภาพชวีิต 

  1) ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหายาเสพติด 

  2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติตั้งแต่อยู่ในครรภจ์นถึงวัยชรา 

  3) มุ่งเน้นการบูรณาการหนว่ยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ 

   ผูด้้อยโอกาส 

  4) สร้างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา  

   และนันทนาการ 

  5) ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ภาษา และภูมิปัญญา 

   ท้องถิ่น 

  6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชนอ์ย่างมี 

   มาตรฐาน 

  7) จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาความ 

   เดือดร้อนของประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสามัคคปีรองดอง 

  1) สนับสนุนการผลติสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรูค้วามเข้าใจร่วมกัน (รายการ 

   ผูว้่าฯ มาแล้ว) 

  2) ปลุกจติส านึกความรักชาติโดยใหว้ัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมรว่มกัน 

  3) สนับสนุนเครือขา่ยศูนย์ขวัญแผน่ดินผา่นวิทยุชุมชนและสื่อตา่ง ๆในพืน้ที่ 

 

 

๒๙ 



  4) สนับสนุนการตดิตั้งกล้อง CCTV เพื่อประโยชน์ดา้นการจราจรและปราบปราม 

   อาชญากรรม 

  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาความพร้อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม 

  1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 

   ระบบการขนส่งและคมนาคม 

  2) วางระบบการถือครองและการใชท้ี่ดนิอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

  3) จัดวางผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่าอยู่ 

  4) ส่งเสริมการผลติบุคลากรภาคแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 5.7 ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการการบรหิารจัดการตามหลักบูรณาการและ 

  หลักธรรมาภิบาล 

  1) น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ 

  2) เสริมสรา้งประสทิธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างตอ่เนื่อง 

  3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหาร 

   กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  4) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

  5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ 

   ติดตามผลการด าเนนิโครงการของภาครัฐ 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA 

  1) ส่งเสริมความรว่มมือของส่วนราชการในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 

   การบริหารจัดการภาครัฐ 

  2) ส่งเสริมผู้น าของสว่นราชการระดับจังหวัด อ าเภอในเรื่องนโยบายการก ากับ 

   องค์กรที่ด ี

  3) สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

  4) สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Service ที่มคีุณภาพและ 

   ได้มาตรฐาน 

  5) สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์ 

  6) มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มปีระสิทธิภาพ 

 

 

๓๐ 



 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 รวม ๓ ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

สมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน         

    ๑.๑ การสง่เสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการบรหิารจัดการ และ 10 2,345,000 9 345,000 9 345,000 28 3,035,000 

การสง่เสริมศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล         

    ๑.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มี 8 3,025,000 10 2,120,000 10 2,120,000 28 7,265,000 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงาน         

    ๑.๓ การพัฒนาคุณภาพและประสทิธิภาพในการให้บรกิารประชาชน 3 160,000 4 210,000 4 210,000 11 580,000 

รวม 21 5,530,000 23 2,675,000 23 2,675,000 67 10,880,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         

    ๒.๑ การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทางบก ทางน้้าและ 38 21,125,000 24 8,920,000 8 2,360,000 70 32,405,000 

ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทที ่บทที ่๕๕  

บัญชีสรปุโครงการพัฒนาบัญชีสรปุโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 รวม ๓ ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

    ๒.๒ สง่เสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก 14 4,551,000 2 500,000 1 150,000 17 5,201,000 

ขุดสระ พัฒนาแหลง่น้้า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใช้         

ประโยชน์         

    ๒.๓ การผังเมอืงรวมของท้องถิ่น 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000 

รวม 54 26,076,000 28 9,820,000 11 2,910,000 93 38,806,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญา         

เศรษฐกจิพอเพียง         

    ๓.๑ การสง่เสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ/กลุม่สตร/ีกลุ่มเกษตรกร 9 1,602,000 10 2,102,000 9 1,602,000 28 5,306,000 

    ๓.๒ การสง่เสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชีพและด้ารงตน 4 230,000 4 230,000 4 230,000 12 690,000 

อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง         

    ๓.๓ การพัฒนาความรู้ด้านวชิาการ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพ 4 125,000 4 125,000 4 125,000 12 375,000 

ผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรูชุ้มชน/และแหลง่เรียนรู้         

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง         

รวม 17 1,957,000 18 2,457,000 17 1,957,000 52 6,371,000 

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม         

    ๔.๑ เสริมสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 4 170,000 4 170,000 4 170,000 12 510,000 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม         

    ๔.๒ การปรับทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณรอบสระน้้า และ 2 550,000 5 2,050,000 1 50,000 8 2,650,000 

สองข้างทางภายในท้องถิ่น และสง่เสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน         

 

๓
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 รวม ๓ ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

    ๔.๓ การประสานความรว่มมอืแก้ไขปัญหาขยะ ท้ังภาครัฐและ 6 13,150,000 3 150,000 3 150,000 12 13,450,000 

ภาคเอกชน แบบครบวงจร         

    4.4 การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/สง่เสรมิการประหยัดพลังงาน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

    4.5 การบริหารจัดการบ้าบัดน้้าเสยี 2 50,000 3 1,050,000 3 1,050,000 8 2,150,000 

รวม 15 13,970,000 16 3,470,000 12 1,470,000 43 18,910,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม         

    ๕.๑ จัดระบบสุขภาพแบบมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่นและการส่งเสริม 16 1,341,000 17 1,541,000 16 1,341,000 49 4,223,000 

สุขภาพภาคประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูก่ารมสีุขภาพ         

ท่ีดี (คุ้มครองผู้บรโิภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไมติ่ดต่อ/การฟื้นฟู         

สุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน)         

    ๕.๒ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐาน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

ศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มหีน่วยรับ-สง่ผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน สามารถ         

ประสานการท้างานกับหน่วยบรกิารสาธารณสุขได้อย่างมปีระสทิธิภาพ         

    5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์ผู้ยากไร้ 13 4,625,000 13 4,625,000 13 4,625,000 39 13,875,000 

เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์         

ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรือการสร้างประโยชน์ต่อ         

สว่นรวม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม         

    5.4 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 8 450,000 10 3,500,000 8 450,000 26 4,400,000 

และทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้้า         
  

๓
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 รวม ๓ ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

    5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในดา้นความมั่นคงและความปลอดภัย 3 1,640,000 1 50,000 1 50,000 5 1,740,000 

โดยสง่เสริมและสนับสนุนต้ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท้างานอย่างมคีุณภาพ         

    5.6 การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา 11 375,000 12 385,000 12 385,000 35 1,145,000 

การว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น         

    5.7 การสง่เสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิต 7 2,665,000 12 3,065,000 8 1,215,000 27 6,945,000 

รวม 59 11,296,000 66 13,366,000 59 8,266,000 184 32,928,000 

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม         

และประเพณีท้องถิ่น         

    6.1 การสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถงึการศึกษาทั้งในและ 6 5,010,000 9 4,730,000 6 4,490,000 21 14,230,000 

นอกระบบโรงเรยีน ทัง้ระดับก่อนวัยเรยีน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา         

ปริญญาตร ีและภาคประชาชน         

    6.2 การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ 17 3,378,000 11 1,900,000 11 1,900,000 39 7,178,000 

มาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ         

    6.3 การสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่นให้คงอยู่สืบไป 8 495,000 9 545,000 9 545,000 26 1,585,000 

รวม 31 8,883,000 29 7,175,000 26 6,935,000 86 22,993,000 

รวมทั้งส้ิน 197 67,712,000 180 38,963,000 148 24,213,000 525 130,888,000 

 

 

๓
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเปน็องค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบรกิารประชาชน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชนในการบรหิารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความรู้ ฝึกอบรมและจัดกจิกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นไดร้ับ ส านักปลัด 

 กฎหมายของท้องถิ่นท่ีควรรู้ พืน้ฐานทางด้านกฎหมาย และ สง่เสริมความรู้ด้านกฎหมาย    ความรู้ด้านกฎหมาย สามารถ อบต. 

 ให้แก่ประชาชน สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้     น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้  

๒ โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดกิจกรรมรณรงค์ในการ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนเห็นความส าคัญใน ส านักปลัด 

 ส าคัญของชาติ ความส าคัญของสถาบันส าคัญ ปกป้องสถาบันส าคัญของ    การปกป้องสถาบันส าคัญของ อบต. 

  ในชาติ ชาติ    ชาติ  

๓ โครงการประชุมประชาคม เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ จัดประชุมประชาคม เพื่อ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ สามารถมแีนวทางในการแก้ไข ส านักปลัด 

 หมูบ้่าน เพื่อชีแ้จงแนวทาง ประชาชน และสง่เสรมิความ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    ปัญหาและสนองตอบต่อความ อบต. 

 การพัฒนาและรวบรวม เข้าใจอันดีระหว่างประชาชน     ต้องการของประชาชนได้อย่าง  

 ปัญหาความต้องการ กับ อบต.     แท้จรงิ  

 ประกอบการจัดท าแผน        

 พัฒนาสามปี        
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๔ โครงการสง่เสริม/สนับสนุน เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ สง่เสริมและสนับสนุนการ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการ ส านักปลัด 

 การจัดท าแผนชุมชน ประชาชน และใชเ้ป็นแนวทาง จัดท าแผนชุมชน    ก าหนดทิศทางการพัฒนา อบต. 

  ในการพัฒนาท้องถิ่น     ท้องถิ่น  

๕ โครงการจัดท าวารสารและ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดท าวารสารของ อบต. 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ สามารถประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด 

 จดหมายข่าว เพื่อประชา- ข่าวสารเกี่ยวกับกจิกรรมของ หนองบัวศาลา เป็นรายปี    ข่าวสารกิจกรรมของ อบต. อบต. 

 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ให้ทราบโดยทั่วกัน     ให้ทราบกันอย่างท่ัวถึง  

๖ โครงการก่อสรา้งระบบ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ก่อสร้างระบบกระจายเสยีง ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - การประชาสัมพันธ์ข้อมูล กองช่าง 

 กระจายเสยีงแบบไรส้าย ข่าวสารตา่งๆ เป็นไปอย่าง แบบไรส้ายภายในต าบล    ข่าวสารตา่งๆ เป็นไปอย่างมี  

  มปีระสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว     ประสิทธิภาพ และประชาชน  

       ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึน้  

๗ โครงการจัดเก็บข้อมูล เพือ่ให้ทราบข้อมูลระดับ จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ อบต. มขี้อมูลความจ าเป็น ส านักปลัด 

 ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คุณภาพชีวิตของประชาชนใน พืน้ฐาน (จปฐ.) จ านวน ๑๐    พืน้ฐานท่ีครบถ้วนถูกต้อง อบต. 

  พืน้ท่ี เพื่อใชใ้นการวางแผน หมูบ้่าน    สามารถน าไปใช้ในการ  

  แก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น     วางแผนพัฒนาได้  

๘ โครงการปรับปรุง Website เพื่อให้การน าเสนอข้อมูล ปรับปรุง Website ของ อบต. 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ ส านักปลัด 

 ของ อบต. และปรับปรุง ข่าวสารของ อบต. เป็นไปอย่าง และปรับปรุงข้อมูล    อบต. สะดวกรวดเร็ว ประหยัด  อบต. 

 ข้อมูลสารสนเทศ/ข้อมูล มปีระสิทธิภาพ เป็นสากล และ สารสนเทศ/ข้อมูลพื้นฐาน    และมปีระสิทธิภาพ  

 พืน้ฐานของต าบล ง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ของต าบล      

๙ โครงการปรับปรุงการให้ เพื่อให้การบรกิาร Internet จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด 

 บรกิาร Internet ต าบล ต าบล มีประสิทธิภาพ และเกิด พร้อมระบบ Internet จ านวน    ความรู้ อย่างถูกต้องและ อบต. 

  ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 3 ชุด    รวดเร็ว  
  

๓
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๑๐ โครงการสัมมนาปัญหา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ จัดสัมมนาปัญหาคนท้องถิ่น 3๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มแีนวทางในการแก้ไข ส านักปลดั 

 คนท้องถิ่น ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทาง     ปัญหาในท้องถิ่นอย่างรอบ อบต. 

  ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น     ดา้น  

  ให้รอบดา้น       

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเปน็องค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบรกิารประชาชน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๒  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏบิัตงิาน 

๑ โครงการทุนการศึกษา เพื่อสง่เสริมการศึกษาและ อุดหนุนทุนการศึกษาระดับ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ บุคลากรท่ีไดร้ับทุนฯ มคีวามรู้ ส านักปลัด 

 ปริญญาตรี/โท ของบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ปริญญาตรี/โท ของบุคลากร    ความสามารถ เกิดประโยชน์ อบต. 

 ในองค์การบรหิารสว่นต าบล ความสามารถ ในองค์การบรหิารสว่นต าบล    ต่อการพัฒนาองค์กร  

๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏบัิติ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ จัดฝึกอบรมบุคลากรของ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต. มคีวามรู้ ส านักปลัด 

 การ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน อบต. มคีวามรู้ความสามารถ องค์การบรหิารส่วนต าบล     ความสามารถ และมีจติส านึก อบต. 

 การปฏิบัติงานและพัฒนา และมจีติส านึกในการปฏบัิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ    ในการปฏิบัติหน้าที่และบรกิาร  

 ทักษะทางด้านภาษาให้กับ หน้าที่และบรกิารประชาชน บรหิารจัดการงาน      

 บุคลากรของ อบต.        

๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมให้พนักงานส่วน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ - 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ พนักงานสว่นต าบล/พนักงาน ส านักปลัด 

 เกี่ยวกับการจัดวางระบบ ต าบล/พนักงานจา้ง ได้มีความรู้ พนักงานสว่นต าบล/พนักงาน    จา้ง มคีวามรู้ความเข้าใจ อบต. 

 ควบคุมภายในให้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวาง จา้ง เกี่ยวกับการจัดวางระบบ    เกี่ยวกับการจัดวางระบบ  

 พนักงานสว่นต าบล/ ระบบควบคุมภายใน ควบคุมภายใน    ควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น  

 พนักงานจ้าง        
 

 

 

 

  

๓
๗

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อสง่เสริมให้สมาชิกสภาฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง - 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ สมาชิกสภาฯ/พนักงานสว่น ส านักปลัด 

 เกี่ยวกับการจัดท า พนักงานสว่นท้องถิ่น/พนักงาน การจัดท างบประมาณของ    ต าบล/พนักงานจา้ง มคีวามรู้ อบต. 

 งบประมาณของท้องถิ่น จา้ง ได้รับความรู้ความเข้าใจ ท้องถิ่น แก่สมาชิกสภาฯ    ความเข้าใจการจัดท างบ  

 ให้แก่สมาชิกสภาฯ/พนักงาน ในการจัดท างบประมาณของ พนักงานสว่นต าบล/พนักงาน    ประมาณของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  

 สว่นต าบล/พนักงานจ้าง ท้องถิ่น จา้ง      

๕ โครงการฝึกอบรมทางด้าน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ จัดฝึกอบรมทางดา้นระเบียบ - 70,000 70,000 บุคลากรในองค์กรรับทราบ ส านักปลัด 

 ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง รับทราบและสามารถปฏบัิติงาน กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ    และสามารถปฏบัิติงานได้ อบต. 

 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ การปฏิบัติงาน    อย่างมปีระสทิธิภาพ  

 ปฏบัิติงาน        

๖ โครงการจัดท าระบบ เพื่อรวบรวมความรู้และใชเ้ป็น จัดท าระบบองค์ความรู้ 50,000 - - บุคลากรของ อบต. สามารถ ส านักปลัด 

 องค์ความรูภ้ายใน อบต. ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของ ภายใน อบต.    ประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้ในการ อบต. 

  อบต. ในการประยุกต์ใชใ้นการ     ปฏบัิติงานได้อย่างมปีระสิทธิ  

  ปฏบัิติงาน     ภาพ  

๗ โครงการพนักงานสว่นต าบล เพื่อสง่เสริมให้พนักงานสว่น ประเมนิผลการปฏบัิติงาน 5,000 5,000 5,000 พนักงานสว่นต าบล/พนักงาน ส านักปลัด 

 ดเีดน่ ต าบล/พนักงานจา้ง เกิดการ ของพนักงานสว่นต าบล/    จา้ง เกิดการพัฒนาตนเอง อบต. 

  พัฒนาตนเอง และเป็นขวัญ พนักงานจ้าง ในรอบ 1 ปี    และเกิดแรงจูงใจในการปฏบัิติ  

  ก าลังใจให้แก่พนักงาน     งานเพิ่มขึน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๓
๘

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๘ โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อสง่เสริมให้คณะผู้บรหิาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ส านักปลัด 

 ดูงาน สมาชิกสภาฯ พนักงานสว่น     เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ อบต. 

  ต าบลและพนักงานจา้ง ได้     ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กรให้เกิด  

  แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ     ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

  สามารถน าความรูท่ี้ได้รับ มา       

  พัฒนาองคก์ร       

๙ โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การบรหิารจัดการ และ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การบริหารจัดการและการ ทุกสว่นราชการ 

 เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพใน การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี /เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น    ปฏบัิติงานเป็นไปอย่างมี  

 การบริหารจัดการ อบต. ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการปฏิบัติงาน    ประสิทธิภาพ สนองตอบต่อ  

 และการบรกิารประชาชน      ความต้องการของประชาชน  

       ได้สูงสุด  

๑๐ โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้คณะผู้บรหิารและสมาชิก จัดฝึกอบรมและศกึษาดูงาน 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ส านักปลัด 

 ดา้นกฎหมายและศึกษา สภา อบต. ได้แลกเปลี่ยน ด้านกฎหมาย    อบต. สามารถน าความรูท่ี้ได้ อบต. 

 ดูงานส าหรับคณะผู้บรหิาร ประสบการณ์ และสามารถน า     รับมาพัฒนาองค์กรได้  

 และสมาชิกสภา อบต. ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กร       

๑๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏบัิติ เพื่อสง่เสริมศักยภาพในการ จัดฝึกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต. มกีาร ส านักปลัด 

 การ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน ปฏบัิติงานและพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะ    ปฏบัิติงานท่ีมีประสิทธิภาพ อบต. 

 การปฏิบัติงานและพัฒนา ทางด้านภาษาให้กับบุคลากร ทางด้านภาษา    และมคีวามรู้และทักษะด้าน  

 ทักษะทางด้านภาษาให้กับ ของ อบต.     ภาษาเพิ่มขึ้น  

 บุคลากรของ อบต.        

 

๓
๙ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเปน็องค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบรกิารประชาชน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพและประสทิธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๑ โครงการบรกิารประชาชน  เพื่อให้การบรกิารประชาชน ประชาชนในเขตต าบลไดร้ับ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การบริการประชาชนเกิด ส านักปลัด 

 แบบ One Stop Service เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ความสะดวกรวดเร็ว และ    ความสะดวกรวดเร็ว สามารถ อบต. 

  และลดขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อน พึงพอใจในการให้บรกิาร    ลดขั้นตอนในการบรกิารได้  

2 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีให้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มรีายได้เพิ่มขึน้จาก กองคลัง 

 รายได้ และเสริมสร้างแรง ของ อบต. และให้บรกิาร ครอบคลุมทุกหมูบ้่าน พร้อม    การจัดเก็บภาษี และประชาชน  

 จูงใจในการช าระภาษี ประชาชนอย่างท่ัวถึง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง    เกิดความพึงพอใจในการ  

   แรงจูงใจในการช าระภาษี    บรกิาร  

๓ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของ จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีของ อบต. เกิด กองคลัง 

 และทะเบียนทรัพย์สนิ อบต. มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทรัพย์สินของ อบต. ให้เป็น    ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และ อบต.  

  และเพื่อให้ อบต. มขี้อมูลในการ ปัจจุบัน    มขี้อมูลพรอ้มในการวางแผน  

  วางแผนจัดเก็บรายได้     จัดเก็บรายไดต่้อไป  

๔ โครงการหน่วยบรกิาร เพื่อรับทราบปัญหา/ความ ออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บรกิาร 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ได้รับทราบปัญหา/ความ ส านักปลัด 

 เคลื่อนท่ี เดอืดร้อนของประชาชน และ ในเรื่องต่างๆ กับประชาชนใน    ต้องการของประชาชน และ อบต. 

  เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ท้องถิ่น    สามารถน าก าหนดแนวทางใน  

  ระหว่างประชาชนกับ อบต.     การแก้ไขปัญหาได้  
 

 

 

๔๐ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การจดัให้มแีละบ ารงุรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

1 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 89,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 2    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

2 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ ๔ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 4    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

3 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 204,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ ๔ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 4 (สายท่ี 2)    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 (สายท่ี 2)      ปลอดภัยขึน้  

4 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 5    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

5 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 298,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 5 (สายท่ี 2)    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 (สายท่ี 2)      ปลอดภัยขึน้  

6 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕๑๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 6    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

 

๔๑ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๗ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 357,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 7    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

8 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๗๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 8    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

9 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 617,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 8 (สายท่ี 2)    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 (สายท่ี 2)      ปลอดภัยขึน้  

10 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๘๕,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 9    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

11 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 201,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 9 (สายท่ี 2)    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 (สายท่ี 2)      ปลอดภัยขึน้  

12 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๑๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่  สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 10    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 10      ปลอดภัยขึน้  

13 โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ขยายถนนคอนกรตีเสรมิ 185,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 1    ในการสัญจรไปมา และมีความ  

       ปลอดภัยขึน้  
  

๔๒
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๑4 โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ขยายถนนคอนกรตีเสรมิ 123,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 3    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๑๕ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง แบบ Asphaltic สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 1    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 หมูท่ี่ ๑      ปลอดภัยขึน้  

๑๖ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 5    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๑๗ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 6    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๑๘ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 7    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๑๙ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ๔1๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง แบบ Asphaltic สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 8    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 หมูท่ี่ 8      ปลอดภัยขึน้  

๒๐ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 9    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  
  

๔๓
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 10    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๒ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 1    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๓ โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 2    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๔ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 3    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๕ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 5    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๖ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก 55,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 5 (สายท่ี 2) สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 5 (สายท่ี 2)    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๗ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก 303,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 6    ในการสัญจรไปมา และมีความ  

       ปลอดภัยขึน้  
  

๔๔
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๘ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก 61,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 7    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๒๙ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 8    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๐ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 9    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๑ โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 10 สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 10    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๒ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๑ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๓ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๒ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๔ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 3 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๓ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  
  

๔๕
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๔ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๖ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 5 ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๗ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๖ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๘ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๗ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๓๙ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๘ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๔๐ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 - - ๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๙ สะดวกในการสัญจรไปมา     ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

๔๑ โครงการก่อสรา้งท่อลอด เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 72๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 เหลี่ยม คอนกรตีเสรมิเหล็ก สะดวกในการสัญจรไปมา คอนกรตีเสรมิเหล็ก (Box    ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 หมูท่ี่ 8  Colvert) หมูท่ี่ 8    ปลอดภัยขึน้  
  

๔๖ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๔๒ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า 11๐,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก รูปตัวยู    น้ าทว่มลดลง  

 รูปตัวยู หมูท่ี่ 1  หมูท่ี่ 1      

๔๓ โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 2 ป้องกันน้ าท่วม เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2    น้ าทว่มลดลง  

         

๔๔ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า 491,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก รูปตัวยู    น้ าทว่มลดลง  

 รูปตัวยู หมูท่ี่ 2  หมูท่ี่ 2      

๔๕ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า 175,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก รูปตัวยู    น้ าทว่มลดลง  

 รูปตัวยู หมูท่ี่ ๓  หมูท่ี่ 3      

๔๖ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก    น้ าทว่มลดลง  

 หมูท่ี่ ๕  หมูท่ี่ 5      

๔๗ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก    น้ าทว่มลดลง  

 หมูท่ี่ ๖  หมูท่ี่ 6      

๔๘ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก    น้ าทว่มลดลง  

 หมูท่ี่ ๗  หมูท่ี่ 7      
  

๔๗
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก    น้ าทว่มลดลง  

 หมูท่ี่ ๘  หมูท่ี่ 8      

๕๐ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า ๓16,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 9    น้ าทว่มลดลง  

 รูปตัวยู หมูท่ี่ 9        

๕๑ โครงการก่อสรา้งรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า 194,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 น้ า คอนกรตีเสรมิเหล็ก ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 9    น้ าทว่มลดลง  

 รูปตัวยู หมูท่ี่ 9 (สายท่ี 2)  (สายท่ี 2)      

๕๒ อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น เพื่อขยายเขตแรงต่ า และ จา่ยเป็นค่าขยายเขตแรงต่ า ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง 

 ภูมิภาค สาขาหัวทะเล ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ และตดิต้ังโคมไฟฟ้า    อย่างท่ัวถึง  

  ท้ังต าบล สาธารณะ      

๕๓ โครงการบ ารุงรักษา/ เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ใน บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง 

 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  สภาพพร้อมใช้งานเสมอ สาธารณะ ม. ๑-๑๐    ในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ม. ๑-๑๐        

๕๔ โครงการเพิ่มหม้อแปลง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่น มีไฟฟ้า กองช่าง 

 ไฟฟ้า ม. ๑-๑๐ มไีฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอท่ัวถึง ม. ๑ - ๑๐    ใชอ้ย่างเพียงพอท่ัวถึง  

๕๕ โครงการก่อสรา้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ก่อสร้างสะพานลอยคนเดิน - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนเกิดความปลอดภัย กองช่าง 

 สะพานลอยคนเดมิข้าม ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้าม    ในการใชร้ถ-ใชถ้นน  

  ในการใชร้ถ-ใชถ้นน       
 

 

 

๔๘
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๕๖ โครงการก่อสรา้งทางเดิน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างทางเดินและทางเท้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 และทางเท้าคอนกรีตเสริม สะดวกในการสัญจร คอนกรตีเสรมิเหล็ก    ในการสัญจร  

 เหล็ก        

๕๗ โครงการก่อสรา้งศาลาพัก เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง 

 ผู้โดยสาร สะดวก       

๕8 โครงการจัดซื้อรถตักหน้า เพื่อให้การบ ารุงรักษาโครงสรา้ง จัดซือ้รถตักหน้าขุดหลัง 3,000,000 - - โครงสรา้งพืน้ฐานไดร้ับการ กองช่าง 

 ขุดหลัง พืน้ฐานเป็นไปดว้ยความสะดวก     บ ารุงรักษาไดอ้ย่างมี  

  และรวดเร็ว ตอบสนองกับ     ประสิทธิภาพ  

  ปัญหาความต้องการของ       

  ประชาชนได้       

59 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 2,000,000 - - ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง อบจ. 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เหล็ก บ้านหนองตาคง    คมนาคมไปมาสะดวกขึน้ และ 

 บ้านหนองตาคง หมู่ท่ี 8 เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนสง่วัสดุ หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองบัวศาลา    ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นการ อบต. 

 ต าบลหนองบัวศาลา ในการเกษตรและไปยังโรงงาน อ าเภอเมืองนครราชสีมา    ขนถ่ายวัสดุในการเกษตรและ หนองบัวศาลา 

  อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา    ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม  

   เชื่อมต่อกับ บ้านมาบมะค่า      

   หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองระเวียง      

   อ าเภอเมืองนครราชสีมา      

   จังหวัดนครราชสมีา      
 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

60 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 2,021,000 - - ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง อบจ. 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เหล็ก บ้านหนองบัวศาลา    คมนาคมไปมาสะดวกขึน้ และ 

 บ้านหนองบัวศาลา หมู่ท่ี 4 เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนสง่วัสดุ หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองบัวศาลา     ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นกาขน อบต. 

 ต าบลหนองบัวศาลา ในการเกษตรและไปยังโรงงาน อ าเภอเมืองนครราชสีมา     ถ่ายวัสดุในการเกษตรและไป หนองบัวศาลา 

  อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา    ยังโรงงานอุตสาหกรรม  

   เชื่อมต่อกับ บ้านหนองสมอ       

   หมูท่ี่ 13 ต าบลหนองระเวียง       

   อ าเภอเมืองนครราชสีมา       

   จังหวัดนครราชสมีา      

61 โครงการก่อสรา้งถนนดิน เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  ก่อสร้างถนนดนิเสรมิลูกรัง 1,000,000 - - ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง อบจ. 

 เสริมลูกรัง บา้นหนองปลงิ  ได้รับความสะดวกและปลอดภัย บ้านหนองปลงิ หมูท่ี่ 3 และ    คมนาคมไปมาสะดวกขึน้ และ 

 หมูท่ี่ 3 เชื่อมระหว่าง บา้น เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนสง่วัสดุ บ้านหนองปลงิใหม ่หมูท่ี่ 9     ประชาชนใช้ประโยชนใ์นกาขน อบต. 

 หนองปลิงใหม ่หมู่ท่ี 9 ในการเกษตรและไปยังโรงงาน ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอ    ถ่ายวัสดุในการเกษตรและไป หนองบัวศาลา 

 ต าบลหนองบัวศาลา อุตสาหกรรม เมอืงนครราชสีมา จังหวัด    ยังโรงงานอุตสาหกรรม  

   นครราชสมีา เชื่อมต่อกับ       

   ต าบลโพธิก์ลาง อ าเภอเมือง      

   นครราชสมีา จังหวัด      

   นครราชสมีา      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๕๐ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

62 โครงการก่อสรา้งถนนดิน เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  - ก่อสร้างถนนดนิลูกรัง 1,000,000 - - ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง อบจ. 

 เสริมลูกรัง บา้นหนอง ได้รับความสะดวกและปลอดภัย บ้านหนองตะคลอง หมู่ท่ี 1     คมนาคมไปมาสะดวกขึน้ และ 

 ตะคลอง หมู่ท่ี 1 เชื่อม เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนสง่วัสดุ และบา้นหนองตะลุมปุ๊กใหม ่    ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นกาขน อบต. 

 ระหว่างบา้นหนองตะลุมปุ๊ก ในการเกษตรและไปยังโรงงาน หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองบัว    ถ่ายวัสดุในการเกษตรและไป หนองบัวศาลา 

 ใหม ่หมู่ท่ี 10 ต าบลหนอง อุตสาหกรรม ศาลา อ าเภอเมอืง    ยังโรงงานอุตสาหกรรม  

 บัวศาลา  นครราชสมีา จังหวัด      

   นครราชสมีา เชื่อมต่อกับ       

   ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง      

   นครราชสมีา จังหวัด      

   นครราชสมีา      

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขดุลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

1 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๑    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๑ และเพียงพอ     และเพียงพอ  

2 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองชา่ง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๒    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๒ และเพียงพอ     และเพียงพอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๕๑ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

3 โครงการก่อสรา้งหอถังสูง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้างหอถังสูงสง่น้ าประปา ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 สง่น้ าประปา หมู่ท่ี 3 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูท่ี่ 3    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

  และเพียงพอ     และเพียงพอ  

4 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๔    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๔ และเพียงพอ     และเพียงพอ  

5 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๕    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๕ และเพียงพอ     และเพียงพอ  

6 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ๓๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๖    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๖ และเพียงพอ     และเพียงพอ  

7 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๗    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๗ และเพียงพอ     และเพียงพอ  

8 โครงการก่อสรา้งหอถังสูง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้างหอถังสูงสง่น้ าทรง ๓14,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 สง่น้ าทรงแชมเปญ หมู่ท่ี 8 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง แชมเปญ หมู่ท่ี 8    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

  และเพียงพอ     และเพียงพอ  

9 โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ซ่อมแซม ระบบประปา การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ระบบประปาหมูบ้่าน หมู่ท่ี ๙    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หมูบ้่าน หมูท่ี่ 10 และเพียงพอ     และเพียงพอ  

 

๕๒
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

10 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 10๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 หมูท่ี่ 5 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง     อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

๑๑ โครงการขยายท่อเมนระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ขยายท่อเมนระบบประปา 37,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ประปา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูท่ี่ 4    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

๑๒ โครงการก่อสรา้งรั้ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ก่อสร้างร้ัวอิฐบล็อก กั้นแนว ๑๐๐,๐๐๐ - - ถังส่งน้ าประปามคีวามแข็งแรง กองช่าง 

 อิฐบล็อก หมู่ท่ี ๙ ถังส่งน้ าประปา ถังส่งน้ าประปา      

๑๓ โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ขุดลอกคลองส่งน้ า/สระน้ า ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 สง่น้ า/สระน้ า ม. ๑ - ๑๐ การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง ม. ๑ - ๑๐    อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

๑๔ โครงการถมดินคันสระน้ า เพื่อพัฒนาแหลง่น้ าอุปโภค- ถมดินคันสระน้ าสาธารณะ 645,๐๐๐ - - แหลง่น้ าไดร้ับการพัฒนาให้ กองช่าง 

 หมูท่ี่ 3 บรโิภค ให้เพียงพอกับความ หมูท่ี่ 3    รองรับกับความต้องการของ  

  ต้องการของประชาชน     ประชาชนได้  

๑5 โครงการถมดินคันสระน้ า เพื่อพัฒนาแหลง่น้ าอุปโภค- ถมดินคันสระน้ าสาธารณะ 605,๐๐๐ - - แหลง่น้ าไดร้ับการพัฒนาให้ กองช่าง 

 หมูท่ี่ 10 บรโิภค ให้เพียงพอกับความ หมูท่ี่ 10    รองรับกับความต้องการของ  

  ต้องการของประชาชน     ประชาชนได้  

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 

1 โครงการพัฒนาผังเมอืงรวม เพื่อปรับปรุงให้ผังเมอืงรวม ปรับปรุงผังเมอืงรวมต าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผังเมอืงรวมต าบลหนองบัว กองช่าง 

 ต าบลหนองบัวศาลา ต าบลหนองบัวศาลา มีความ หนองบัวศาลา    ศาลา มีความชัดเจนและเป็น  

  ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน     มาตรฐาน  

 

๕๓
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

2 อุดหนุนส านักงานโยธาธิการ เพื่อสนับสนุนโครงการ สนับสนุนโครงการประเมนิ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผังเมอืงรวมจังหวัด กองช่าง 

 จังหวัดนครราชสมีา ประเมนิผลและปรับปรุงผังเมือง ผล และปรับปรุงผังเมอืงรวม    นครราชสมีา ได้รับการ  

  รวม นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา    พัฒนาอย่างมีประสทิธิภาพ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเข้มแขง็ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชพี/กลุ่มสตร/ีกลุ่มเกษตรกร 

๑ โครงการสง่เสริมและพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงานของกลุม่ ฝึกอบรมเสริมทักษะของกลุม่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การด าเนินงานของกลุม่อาชีพ ส านักปลัด 

 กลุม่อาชีพ หมูท่ี่ ๑-๑๐ อาชีพมปีระสทิธิภาพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่    เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อบต. 

   กลุม่อาชีพต่างๆ      

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ จัดฝึกอบรมและแนะแนว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีงานท าและมรีายได้ ส านักปลัด 

 ระยะสั้น ให้กับประชาชน และลดปัญหา อาชีพให้กับประชาชน    เพิ่มมากขึน้, ปัญหาการ อบต. 

  การว่างงาน     ว่างงานลดลง  

๓ โครงการแก้จน คนโคราช เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ จัดกิจกรรมแก้จน คนโคราช 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ ประชาชนมีงานท าและมรีายได้ ส านักปลัด 

  ให้กับประชาชน และลดปัญหา โดยการให้ความชว่ยเหลอื    เพิ่มมากขึน้, ปัญหาการ อบต. 

  การว่างงาน ครวัเรอืนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.    ว่างงานลดลง  

๔ โครงการสง่เสริมวิสาหกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ สง่เสริมวิสาหกิจชุมชนและ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนมีงานท าและมรีายได้ ส านักปลัด 

 ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ให้กับประชาชน และลดปัญหา กลุม่อาชีพในชุมชน    เพิ่มมากขึน้, ปัญหาการ อบต. 

  การว่างงาน     ว่างงานลดลง  
 

 

 

๕๔
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๕ โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อสง่เสริมบทบาทของสตรี จัดกจิกรรมสง่เสริมและ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ กลุม่สตรแีละผู้น าชุมชน มี ส านักปลัด 

 และพัฒนาบทบาทของสตรี และผู้น าชุมชน ในการรว่ม พัฒนาบทบาทของสตรแีละ    บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น อบต. 

 และผู้น าชุมชน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้น าชุมชน    เพิ่มขึ้น  

6 โครงการสง่เสริมและ เพื่อพัฒนาให้ผลผลติมีจ านวน สง่เสริมและสนับสนุนกลุ่ม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลผลิตมีจ านวนเพิ่มขึ้น และ ส านักปลัด 

 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้นและได้คุณภาพ เกษตรกรในต าบล พร้อม    ได้คุณภาพ, การบริหารจัดการ อบต. 

 เกษตรกร  จัดหาพันธุ์พืช ม. ๑-๑๐    กลุม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรพัฒนา จัดฝึกอบรมเพิ่มผลผลิต 35,000 35,000 35,000 เกษตรกรได้รับความรู้ท่ีจะน า  

 ผลผลิตทางมันส าปะหลัง ให้ผลผลิตทางมันส าปะหลัง ทางมันส าปะหลัง    มาเป็นวิธีการในการเพิ่ม  

  เพิ่มมากขึน้     ผลผลิตทางมันส าปะหลัง  

8 โครงการสนับสนุนยาปราบ เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกร สนับสนุนยาปราบศัตรูพชื ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผลผลิตมีจ านวนเพิ่มขึ้น ส านักปลัด 

 ศัตรูพชื พรอ้มวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกิดความเสยีหายหรือ พร้อมวัสดุอุปกณ์แก่    เกษตรกรสามารถลดต้นทุน อบต. 

  เสยีหายน้อยท่ีสุดจากศัตรูพชื เกษตรกร    การผลิตได้ในสว่นหน่ึง  

  เป็นการลดต้นทุนในการผลิต       

  ของเกษตรกร       

9 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาความ จัดหายาปราบศัตรูพชื  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรท่ีประสบความ ส านักปลัด 

 เบือ้งต้นท่ีประสบภัย เดอืดร้อนของเกษตรกรท่ี เมล็ดพันธุ์ หรอือ่ืนๆ ตาม    เดอืดร้อนได้รับการเยียวยาให้ อบต. 

 ธรรมชาติ ประสบภัยธรรมชาติ ความจ าเป็น ให้กับเกษตรกร    สามารถพืน้ตัวจากการประสบ  

   ท่ีประสบภัยธรรมชาติ    ภัยธรรมชาติได้  

๑0 โครงการระบบน้ าเพื่อ เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตร จัดสร้างระบบน้ าเพื่อการ - ๕๐๐,๐๐๐ - เกษตรกรมีน้ าเพื่อการเกษตร ส านักปลัด 

 การเกษตร ม. ๑-๑๐ อย่างเพียงพอท้ังต าบล เกษตร ๑ ระบบ    อย่างเพียงพอและทั่วถงึ อบต. / กองช่าง 

 

๕๕
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเข้มแขง็ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

          แนวทางการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมและขับเคลื่อนใหป้ระชาชนประกอบอาชพีและด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1 โครงการผักสวนครัว พืชร้ัว เพื่อสง่เสริมและให้ความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตาม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ส านักปลัด 

 กินได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ โครงการผักสวนครัว พืชรัว้    ความรูค้วามเข้าใจเรื่อง อบต. 

  ประชาชนได้มีพชืผักท่ีปลอด กินได้ พร้อมท้ังมอบพันธุ์ผัก    เศรษฐกจิพอเพียง สามารถ  

  สารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการฝึก    ประหยัดคา่ใช้จา่ยในการ  

  เป็นการประหยัดคา่ใช้จา่ย อบรม    บรโิภค  

  อีกทางหน่ึง       

๒ โครงการสง่เสริมการท า เพื่อสง่เสริมการท าเกษตร สง่เสริมการท าเกษตรอินทรยี์ ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 เกษตรกรเริ่มหันมาท าเกษตร ส านักปลัด 

 เกษตรอินทรยี์ ตามแนว อินทรยี์ (ผลิตปุ๋ยอนิทรยี์, ปุ๋ย     อินทรยี์มากขึน้ อบต. 

 เศรษฐกจิพอเพียง ชีวภาพ และปุย๋พืชสด) ให้แก่       

  เกษตรกรในพืน้ท่ี       

๓ โครงการตามรอยพระราช เพื่อสง่เสริมกจิกรรมตามรอย จัดกิจกรรมโครงการตามรอย 70,000 70,000 70,000 เกษตรกรได้น าหลักเศรษฐกจิ ส านักปลัด 

 ด ารเิศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารเิศรษฐกิจ    พอเพียงไปใชใ้นการประกอบ อบต. 

   พอเพียง    อาชีพ  

๔ โครงการสง่เสริมตัวอย่าง เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนเห็นถึง จัดกิจกรรมครอบครัว 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเห็นถึงความส าคัญ ส านักปลัด 

 ครัวเรอืนท่ีมีการด ารงชีวิต ความส าคัญของแนวปรัชญา ตัวอย่างในการด ารงชีวิต    ของแนวปรัชญาเศรษฐกจิ อบต. 

 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ    พอเพียงเพิ่มขึ้น  

 พอเพียง  พอเพียง      
 

 

 

๕๖ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเข้มแขง็ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การพัฒนาความรู้ดา้นวิชาการ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศนูย์การเรียนรูชุ้มชน/และแหล่งเรียนรู ้

ด้านเศรษฐกจิพอเพียง 

๑ โครงการสง่เสริมและ เพื่อสง่เสริมให้กลุม่เกษตร จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตร และ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กลุม่เกษตรกรต่างๆ สามารถ ส านักปลัด 

 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด ได้รับความรู้และวิทยาการ สนับสนุนการด าเนินงานของ    น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ อบต. 

 เทคโนโลยีการเกษตร ใหม่ๆ  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการ    ไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ประจ าต าบล สูงสุด เกษตร      

2 โครงการส ารวจและอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส ารวจและอนุรักษ์พันธุ์พืช 20,000 20,000 20,000 พันธุ์พชืตา่งๆ ที่มอียู่ในท้องถิ่น ส านักปลัด 

 พันธุ์พชืท้องถิ่นท่ีหายาก ในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป ท้องถิ่นท่ีหายาก    ได้รับการปกปักษ์รักษาให้มี อบต. 

       ปรมิาณเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  

๓ โครงการสง่เสริมการแปรรูป เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรมี ให้ความรูแ้ละให้การสนับสนุน ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต ส านักปลัด 

 ผลผลิตทางการเกษตร ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรในการพัฒนา    และมรีายได้จากการแปรรูป อบต. 

  ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร    ผลผลิต  

๔ โครงการปรับเปลี่ยน เพื่อสง่เสริมให้ประชาชน อุดหนุนอ าเภอเมือง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ประชาชนตระหนักถึงความ ส านักปลัด 

 ทัศนคติตามปรัชญา ตระหนักถึงความส าคัญตาม นครราชสมีา ตามโครงการ    ส าคัญของหลักเศรษฐกจิ อบต. 

 เศรษฐกจิพอเพียง (อุดหนุน หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ปรับเปลี่ยนทัศนคติตาม    พอเพียง และน าไปใช้ในชีวิต  

 อ าเภอเมืองนครราชสีมา) และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    ได้  

 

๕๗
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๑  เสริมสรา้งกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และการจัดการปัญหาสิง่แวดล้อม 

๑ โครงการต าบลน่าอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด 

  ประชาชนให้ดีขึ้น และมสีุขภาพ ต าบลน่าอยู่    และมสีุขภาพดถี้วนหน้า อบต. 

  ดถี้วนหน้า       

2 โครงการรณรงค์ด้าน เพื่อสง่เสริมให้ชุมชนตระหนัก จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในชุมชนตระหนักถึง ส านักปลัด 

 สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning ถึงความส าคัญของการรักษา สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning    ความส าคัญของการรักษา อบต. 

 Day) สิ่งแวดล้อม Day)    สิ่งแวดล้อมในชุมชน  

3 โครงการรณรงค์สรา้ง เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีจติส านกึและมี ส านักปลัด 

 จติส านึกรักษาสิ่งแวดลอ้ม ประชาชน มีจติส านึก และ ความสะอาดบ้านเรือน    สว่นร่วมในการดูแลรักษา อบต. 

  รว่มกันรักษาสิ่งแวดล้อม     สิ่งแวดล้อม  

4 โครงการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา จัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ สภาพแวดล้อมในต าบล ส านักปลัด 

 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้ สิ่งแวดล้อมในต าบล    ปลอดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม อบต. 

  ในต าบล       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๘
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาที่  2  การปรับทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณรอบสระน้ า และสองข้างทางภายในท้องถิ่น และส่งเสริมการจดัสวนสาธารณะชุมชน 

1 โครงการสร้างแหล่งน้ า เพื่อพัฒนาแหลง่น้ าให้มี จัดกิจกรรมสร้างแหล่งน้ า ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 แหลง่น้ าในเขตต าบลมีคุณภาพ ส านักปลัด 

 ให้สวยดว้ยมือเรา คุณภาพน้ าท่ีดีอยู่ในเกณฑ์ ให้ส่วยด้วยมือเรา    น้ าที่ไดม้าตรฐาน ไม่มีปัญหา อบต. 

  มาตรฐาน     มลพิษทางน้ า  

2 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหลง่น้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - แหลง่น้ าสาธารณะมี กองช่าง 

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ  รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี ๑    สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ ๑ ความสวยงาม      ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหลง่น้ า ๕๐๐,๐๐๐  - แหลง่น้ าสาธารณะมี กองช่าง 

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ  รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี ๓    สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ ๓ ความสวยงาม      ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหลง่น้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - แหลง่น้ าสาธารณะมี กองช่าง 

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ  รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี 6    สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ 6 ความสวยงาม      ท่ีเกี่ยวข้อง 

5 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหลง่น้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - แหลง่น้ าสาธารณะมี กองช่าง 

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ  รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี 8    สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ 8 ความสวยงาม      ท่ีเกี่ยวข้อง 

6 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหลง่น้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - แหลง่น้ าสาธารณะมี กองช่าง 

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ  รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี ๑๐    สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ ๑๐ ความสวยงาม      ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๕๙ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาที่  3  การประสานความร่วมมอืแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การบรกิารในการก าจัด จัดหาวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมอื ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การบริการก าจัดขยะมูลฝอย ส านักปลัด 

 และเครื่องมือเครื่องใช้ใน ขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี เครื่องใช้ในการก าจัดขยะ    เกิดประสิทธิภาพและได้ อบต. 

 การก าจัดขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน มูลฝอย    มาตรฐาน  

2 โครงการจัดซื้อถังบรรจุขยะ เพื่อให้การบรกิารในการก าจัด จัดซือ้ถังบรรจุขยะแบบ 1,500,000 - - การก าจัดขยะมูลฝอย ส านักปลัด 

 แบบพลาสติก ขนาดความจุ ขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี พลาสตกิ ขนาดความจุ    เกิดประสิทธิภาพและได้ อบต. 

 ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร    มาตรฐาน  

3 โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนมีสว่นรว่ม จัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ประชาชนมีสว่นรว่มในการ ส านักปลัด 

 รไีซเคิล ในการจัดการขยะ และรูจ้ักการ     จัดการขยะ และรูจ้ักการ อบต. 

  น าขยะไปใช้ประโยชน์     น าขยะไปใช้ประโยชน์  

4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยก 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนมีสว่นรว่มในการ ส านักปลัด 

  รูจ้ักการคัดแยกขยะ และลด ขยะให้กับประชาชนในท้องถิ่น    จัดการขยะ และรูจ้ักการ อบต. 

  ปรมิาณขยะ     น าขยะไปใช้ประโยชน์  

5 โครงการจัดซื้อรถขยะ เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซือ้รถขยะ 2,500,000 - - การจัดเก็บขยะมูลฝอย ส านักปลัด 

  ตอบสนองความต้องการของ     สามารถตอบสนองความ อบต. 

  ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี     ต้องการของประชาชนได้เต็มท่ี  

6 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ง- เพื่อให้ทางระบายน้ า/ท่อระบาย จัดซือ้รถดูดส่ิงโสโครก 9,000,000 - - ทางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า ส านักปลัด 

 โสโครกและฉีดลา้งท าความ น้ า ไม่เกิดการอุดตัน     ไม่เกิดการอุดตัน อบต. 

 สะอาดท่อระบายน้ า        

 

๖๐ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาที่  4  การรณรงค์แกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวม เพื่อสง่เสริมการแก้ไขปัญหา เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในต าบล โดย  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต. และประชาชนไดม้ีสว่น  ส านักปลัด 

 ใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว ภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ี ก่อสร้าง ขยายพืน้ท่ี ปรับปรุง    รว่มในการลดภาวะโลกร้อน อบต. 

  สเีขียวท้ังในเขตเมือง และชนบท สวนสาธารณะและปลูกต้นไม้    และรักษาสิ่งแวดลอ้ม  

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาที่  5  การบริหารจัดการบ าบดัน้ าเสีย 

1 โครงการก่อสรา้งระบบ เพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสยี - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ กองช่าง 

 บ าบัดน้ าเสยี ทัง้ต าบล มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อ ท้ังต าบล    มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อ และหนว่ยงาน 

  สุขภาพของประชาชน และไมส่ง่     สุขภาพของประชาชน และไม่ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม     สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2 โครงการจัดการและ เพื่อบรหิารจัดการและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ า 30,000 30,000 30,000 แหลง่น้ าในเขตต าบลมีคุณภาพ ส านักปลัด 

 อนุรักษ์แหล่งน้ าที่ส าคัญ แหลง่น้ าสาธารณะให้มคีุณภาพ ท่ีส าคัญภายในต าบล    น้ าที่ไดม้าตรฐาน ไม่มีปัญหา อบต. 

 ภายในต าบล ท่ีดี โดยใชน้้ าจุลนิทรยี์ท่ีมี     มลพิษทางน้ า  

  ประสิทธิภาพ (EM)       

3 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหลง่น้ า 20,000 20,000 20,000 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ส านักปลัด 

 สูแ่หลง่น้ า มาตรฐาน ไมเ่ป็นอันตรายต่อ สาธารณะ    มาตรฐาน ไมเ่ป็นอันตรายต่อ อบต. 

  สุขภาพของประชาชน โดยใช้     สุขภาพอนามัยของประชาชน  

  ปลาก าจัดของเสยีในแหลง่น้ า       
 

 

 

  

๖๑ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  1  จัดระบบสุขภาพแบบมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมสีุขภาพทีด่ ี

(คุ้มครองผู้บรโิภค/การควบคมุป้องกันโรคตดิต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

1 โครงการจัดหาเวชภัณฑ์/ยา เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ จัดหาเวชภัณฑ์/ยาสามัญ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับบรกิาร ส านักปลัด 

 สามัญประจ าบ้าน บรกิารดา้นสาธารณสุขขั้น ประจ าบา้น ให้กับทุกหมู่บ้าน    ดา้นสาธารณสุขไดท่ั้วถึง และ อบต. 

  พืน้ฐานได้อย่างท่ัวถึง และ และ อบต.    สามารถบรรเทาความเจ็บป่วย  

  บรรเทาความเจ็บป่วย     ในเบื้องต้นให้กับประชาชนได้  

  ในเบื้องต้นให้กับประชาชน       

2 โครงการป้องกันโรค เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม ส านักปลัด 

 ไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืด การแพร่ระบาดของโรคไข้    การแพร่ระบาดของโรคไข้ อบต. 

  ออก เลอืดออก ปีละ ๒ ครัง้    เลอืดออก เกิดประสิทธิภาพได้  

3 โครงการป้องกันโรคพิษ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม ส านักปลัด 

 สุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ปีละ ๒ ครัง้    โรคพิษสุนัขบ้าได้ผลเป็นอย่าง อบต. 

       ดี  

4 โครงการป้องกันและ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน จัดหาเวชภัณฑ์/ยา รวมถึง 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และ ส านักปลัด 

 ควบคุมโรคติดต่อ และควบคุมโรคติดต่อ ที่อาจ การรณรงค์ในการป้องกัน    ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในเขต อบต. 

  เกิดขึ้นในเขตต าบล และควบคุมโรคติดต่อ    ต าบล เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญ ส านักปลัด 

 เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความส าคัญของการควบคุม และปอ้งกันโรคเอดส์    ในการควบคุมและป้องกัน อบต. 

  และปอ้งกันโรคเอดส์     ปัญหาโรคเอดส์  
  

๖๒
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

6 โครงการตรวจสุขภาพ ๑) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จัดให้มกีารตรวจสุขภาพ ตาม 8๕,๐๐๐ 8๕,๐๐๐ 8๕,๐๐๐ ผู้เข้ารับการตรวจได้รับทราบ ส านักปลัด 

 ประจ าปี  อนามัยท่ีดีแก่คณะผู้บรหิาร  หลักเกณฑ์งานอาชีวอนามัย    ถึงสุขภาพรา่งกายของตนเอง อบต. 

  สมาชิกสภาฯ พนักงานสว่น ปีละ ๑ ครัง้    และสามารถป้องกันโรคตา่งๆ  

  ต าบลและพนักงานจา้ง     ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้  

7 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในต าบล ฝึกอบรมให้ความรู้ตาม 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญใน ส านักปลัด 

  ตระหนักถึงความส าคัญของ โครงการอาหารปลอดภัย    การดูแลรักษาสุขภาพ อบต. 

  การบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะ       

8 โครงการดูแลผู้บรจิาคโลหติ เพื่อให้ผู้บรจิาคโลหติได้รับการ อุดหนุนกิจกรรมดูแล ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ผู้บรจิาคโลหิตได้ตระหนักว่า ส านักปลัด 

 (อุดหนุนอ าเภอเมือง ดูแลหลังบรจิาคโลหิต และสร้าง ผู้บรจิาคโลหิต    การบริจาคโลหิตมคีวามส าคัญ อบต. 

 นครราชสมีา) จติส านึกท่ีดใีนการบรจิาคโลหติ     ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

9 โครงการอบรมฟื้นฟู เพื่อให้งานดา้นสาธารณสุข จัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ 100,000 100,000 100,000 งานด้านสาธารณสุขในชุมชน ส านักปลัด 

 ศักยภาพอาสาสมัคร ในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข    เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี อบต. 

 สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างเต็มท่ี ประจ าหมู่บ้าน      

 และผู้น าองค์กรในชุมชน        

10 โครงการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข อุดหนุนอาสาสมัครประจ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งานสาธารณสุขมูลฐานของ ส านักปลัด 

 มูลฐานของ อสม. ในเขต มูลฐานของ อสม. ในเขต อบต. หมูบ้่าน (อสม.)    อสม. ในเขต อบต. มมีาตรฐาน อบต. 

 ต าบล (อุดหนุนอาสาสมัคร ให้ได้มาตรฐานและเกิด     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 ประจ าหมู่บ้าน อสม.) ประสิทธิภาพสูงสุด       

 

๖๓
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๑๑ โครงการเยี่ยมแมห่ลังคลอด เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่แม่ ด าเนินการมอบของขวัญและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แมแ่ละทารกหลังคลอด ไดร้ับ ส านักปลัด 

  และทารกหลังคลอด ให้มี อุปกรณ์ส าหรับทารกหลัง    การดูแลเอาใจใส่ให้มีสุขภาพ อบต. 

  สุขภาพดี คลอด    ท่ีดี  

๑๒ โครงการประกวดแม่ดีเด่น เพื่อสง่เสริมการมีสุขภาพกาย จัดประกวดแมด่เีด่นดา้น 50,000 50,000 50,000 ประชาชนให้ความส าคัญ ส านักปลัด 

 ดา้นสุขภาพ และสุขภาพจติท่ีดีให้กับแมแ่ละ สุขภาพ    ในการดูแลรักษาสุขภาพ และ อบต. 

  เด็ก     ประชาชนมีสุขภาพรา่งกายท่ี  

       แข็งแรงสมบูรณ์  

๑๓ โครงการรักษ์สุขภาพของ เพื่อให้ประชาชนในต าบล ฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนให้ความส าคัญ ส านักปลัด 

 ประชาชนในต าบล ตระหนักถึงความส าคัญของการ การดูแลรักษาสุขภาพ    ในการดูแลรักษาสุขภาพ และ อบต. 

  รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง     ประชาชนมีสุขภาพรา่งกายท่ี  

  และประชาชนมีสุขภาพรา่งกาย     แข็งแรงสมบูรณ์  

  ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์       

๑๔ โครงการกองทุนหลัก เพื่อสง่เสริมหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนส านักงานหลัก 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ การด าเนินงานหลักประกัน ส านักปลัด 

 ประกันสุขภาพต าบล ของประชาชน ประกันสุขภาพแห่งชาติ    สุขภาพ มีประสทิธิภาพมากขึน้ อบต. 

๑๕ โครงการชุมชนหนองบัว เพื่อให้ประชาชนในต าบล ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลหนองบัว อบต. 

 ศาลาปลอดโรค หนองบัวศาลาปลอดโรค และ โดยให้ประชาชนในต าบล    ศาลา มีสุขภาพดี และมคีวามรู้ หนองบัวศาลา, 

  เป็นการสรา้งกิจกรรมเพื่อสังคม หนองบัวศาลาปลอดโรค    ในเรื่องโรคภัยดขีึน้ สนง.ป้องกัน 

        ควบคุมโรคที่ 5 

        ร.พ.ส่งเสรมิ 

        สุขภาพต าบล 

        หนองปลงิ 
 

  

๖๔
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

1๖ โครงการสนับสนุนกิจการ เพื่อสง่เสริมการด าเนินกิจการ สนับสนุนการด าเนินกิจการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การด าเนินกิจกรรมกาชาด ส านักปลัด 

 กาชาดจังหวัดนครราชสีมา กาชาด กาชาด จังหวัดนครราชสมีา    เกิดประสิทธิภาพ อบต. 

1๗ โครงการศูนย์เฉลิม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วย ส านักปลัด 

 พระเกียรติเพื่อช่วยเหลอื โรคเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อช่วยเหลอืผู้ป่วยโรคเอดส์    โรคเอดส์ มคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ อบต. 

 ผู้ป่วยโรคเอดส์และติดเชื้อ  และตดิเชื้อ H.I.V.      

 H.I.V. (อุดหนุนอ าเภอเมอืง)        

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  2  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มหีน่วยรับ-ส่งผู้ปว่ยระดบัโซนทุกโซน สามารถประสาน 

การท างานกับหน่วยบรกิารสาธารณสุขได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

1 โครงการศูนย์บรกิาร เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบรกิาร ด าเนินงานศูนย์บรกิาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับบรกิารทาง ส านักปลัด 

 การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)    การแพทย์อย่างรวดเร็วและ อบต. 

  ทันท่วงที     ทันท่วงที  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจน 

การส่งเสริมและสนับสนุนใหม้อีาชีพ หรือการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสรา้งคณุคา่ทางสังคม 

1 โครงการมอบเบ้ียยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ มอบเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมคีุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ส านักปลดั 

 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ      อบต. 

2 โครงการมอบเงินเบีย้ยังชีพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ มอบเงินเบ้ียยังชีพให้กับ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ผู้พิการมคีุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ส านักปลัด 

 ผู้พิการ ผู้พิการให้ดีขึ้น ผู้พิการ     อบต. 

 

๖๕
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

3 โครงการมอบเงินเบีย้ยังชีพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ มอบเงินเบ้ียยังชีพให้กับ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์มคีุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด 

 ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น ผู้ป่วยเอดส์    ขึน้ อบต. 

4 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณภาพ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุและผู้พิการ มี ส านักปลัด 

 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ    คุณภาพชีวิตดขีึน้ อบต. 

5 โครงการสง่เสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ จัดกิจกรรมสง่เสริมอาชีพ 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุและผู้พิการ มี ส านักปลัด 

 ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อม ให้แก่ผู้สงูอายุและผู้พิการ    คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และได้ อบต. 

  สง่เสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด     ผ่อนคลายจากการใช้เวลาว่าง  

  ประโยชน์     ให้เกิดประโยชน์  

6 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมสง่เสริม 50,000 50,000 50,000 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ส านักปลัด 

 สร้างคุณค่าภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ    ได้รับการอนุรักษ์ อบต. 

 ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุ      

๗ โครงการสงเคราะห์ เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวยากจน สงเคราะห์ครอบครัวยากจน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู้มรีายได้น้อย และผู้ไร้ท่ีพึ่ง ส านักปลัด 

 ครอบครัวยากจน ผู้ด้อย  ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้ผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้    ได้รับการสงเคราะห์ให้มี อบต. 

 โอกาส ผู้ยากไร ้ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุ    คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

๘ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ เพื่อสงเคราะห์ครอบครัว ออกเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ/ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ/ผู้ดอ้ยโอกาส ส านักปลัด 

 ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ/ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาศ/ผู้ยากไร้ ในเขต    /ผู้ยากไร ้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อบต. 

  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมกี าลัง ต าบลหนองบัวศาลา    และมกี าลังใจในการด าเนิน  

  ใจในการด าเนินชีวิต     ชีวิต  

๙ โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อสง่เสริมการคุม้ครอง จัดกิจกรรมสง่เสริมการ 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนในต าบล ไดร้ับ ส านักปลัด 

 และสงเคราะห์เด็กและ สวัสดิภาพและสงเคราะห์เด็ก คุ้มครองสวัสดิภาพและ    การสงเคราะห์และคุ้มครอง อบต. 

 เยาวชนต าบลหนองบัวศาลา เยาวชนของต าบลฯ สงเคราะห์เด็ก เยาวชน    สวัสดิภาพ  
  

๖๖ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
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หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๑๐ โครงการอาสาสมัครใจ เพื่อสง่เสริมสุขภาพจิตท่ีดใีห้กับ จัดกิจกรรมอาสาสมัครใจ 35,000 35,000 35,000 ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพ ส านักปลัด 

 สร้างสุขภาพจิตสดใสใน ประชาชนในท้องถิ่น สร้างสุขภาพจิตสดสนใน    จติท่ีดี อบต. 

 ชุมชน  ชุมชน      

๑๑ โครงการซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้และ ส านักปลัด 

 ครอบครัวยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน มท่ีีอยู่อาศัยและ ให้กับผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร้    ผู้ยากจน มท่ีีอยู่อาศัยและมี อบต. 

 ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สูงอายุ มสีภาพความเป็นอยู่ท่ีดี และผู้ยากจน    ความเป็นอยู่ท่ีดี  

 ผู้พิการ        

๑๒ โครงการประกวดชุมชน เพื่อเสริมสรา้งใหชุ้มชนเกิด จัดประกวดชุมชนดเีด่น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นมคีวาม ส านักปลัด 

 ดเีดน่ ความเข้มแข็ง ประชาชนใน     สามัคคี รว่มมอืรว่มใจกัน อบต. 

  ท้องถิ่นเกิดความรักสามัคคีกัน     ในการพัฒนาท้องถิ่น  

๑๓ โครงการสง่เสริมและ เพื่อสง่เสริมให้นักเรยีน จัดกิจกรรมสง่เสริมและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรยีน นักศึกษามีรายได้ ส านักปลัด 

 สนับสนุนการมีงานท าของ นักศึกษา มรีายได้ระหว่างเรยีน สนับสนุนการมีงานท าของ    ระหว่างเรยีน, ลดปัญหา อบต. 

 นักเรยีน นักศึกษา ให้มี  นักเรยีน นักศึกษา ในช่วงปิด    ค่าใชจ้า่ยในการศึกษา  

 รายได้ระหว่างเรยีน  ภาคเรยีนหรือช่วงวันหยุด      

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน/การลดอุบัติเหตทุางจราจรทางบก/ทางน้ า 

1 โครงการก่อสรา้งอาคารที่ เพื่อให้การดูแลรักษาและ ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง กองช่าง 

 จอดรถบรรทุกน้ า/ ซ่อมบ ารุงรถดับเพลิงเป็นไป บรรทุกน้ า/รถดับเพลิง    รถดับเพลิงเป็นไปอย่างมี  

 รถดับเพลิง/รถบรรทุกขยะ อย่างมปีระสทิธิภาพ     ประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

๖๗
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
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๒๕๕๖ 
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๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

2 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดต้ังศูนย์ลดอุบัติเหตุ  5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ส านักปลัด 

 ความปลอดภัยทางถนนช่วง ทางถนน ในช่วงเทศกาล     ใชถ้นน อบต. 

 เทศกาลส าคัญ        

3 โครงการรณรงค์ลด เพื่อป้องกันและลดความ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและลดความ ส านักปลัด 

 อุบัติเหตุทางถนนช่วง เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทาง และลดอุบัติเหตุทางถนน    เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทาง อบต. 

 เทศกาลส าคัญ ถนน ในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาล พร้อมท าป้าย    ถนน  

   และแผ่นพับประชาสัมพันธ์      

4 โครงการป้องกันและ เพี่อเพิ่มศักยภาพในการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ การช่วยเหลอืและบรรเทา ส านักปลดั 

 บรรเทาสาธารณภัย พรอ้ม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี อบต. 

 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการ และมวีัสดุอุปกรณ์ในการ สาธารณภัย    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

 ปฏบัิติหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

  ท่ีเพียงพอ       

5 โครงการจัดท าคู่มือการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ จัดท าคู่มอืการป้องกันและ - 50,000 - ประชาชนได้รับความรู้เบือ้งต้น ส านักปลัด 

 ป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย    ในการป้องกันและบรรเทา อบต. 

 สาธารณภัย ให้กับประชาชนท่ัวไป     สาธารณภัยเพิ่มขึ้น  

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดอบรมให้ความรูเ้บื้องต้น 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ส านักปลัด 

 เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ทางถนน เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่    ใชถ้นน อบต. 

 จราจรแก่เด็กนักเรยีน  เด็กนักเรยีน      

7 โครงการให้ความรูแ้ละ เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกัน จัดฝึกซ้อมการดับเพลิง 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นรู้จัก ส านักปลัด 

 ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และสามารถปฏบัิติตนได้อย่าง เบือ้งต้น ให้แก่ประชาชน    วิธีป้องกันและปฏบัิติตน อบต. 

 ให้แก่ประชาชน ถูกต้อง หากเกิดอัคคีภัย     ได้ถูกต้องหากเกิดอัคคีภัย  
  

๖๘
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(บาท) 
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(บาท) 

8 โครงการรักษาความสงบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น จัดฝึกอบรมให้ประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ ส านักปลัด 

 เรยีบรอ้ยและรักษาความ เกิดความสามัคคี และชุมชน ในพืน้ท่ี ในเรื่องของการรักษา    สามัคคี และชุมชนเกิดความ อบต. 

 ปลอดภัยของประชาชน  เกิดความสงบสุข ปลอดภัย ความสงบเรยีบร้อยและรักษา    สงบสุข ปลอดภัย  

 (อุดหนุนอ าเภอเมือง  ความปลอดภัย      

 นครราชสมีา)        

9 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลอื จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือ 40,000 40,000 40,000 ประชาชนในท้องถิ่นมีทักษะ ส านักปลัด 

 ช่วยเหลอืผู้ประสบอุบัติภัย และปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ผู้ประสบอุบัติเหตุให้แก่    และความรู้เบื้องตน้ในการ อบต. 

 ให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุให้แก่ ประชาชน     ช่วยเหลอืและปฐมพยาบาล  

  ประชาชน     แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ  

10 โครงการติดต้ังป้ายจราจร/ เพื่อให้ประชาชนเคารพ ติดต้ังป้ายจราจร/ป้าย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเคารพกฎจราจร กองช่าง 

 ป้ายบอกทาง/ป้ายทางเข้า กฎจราจร และเป็นการลด บอกทาง/ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน    มากขึน้ และอุบัติเหตุในการ  

 หมูบ้่าน ท้ังต าบล อุบัติเหตุในการจราจร ท้ังต าบล    จราจรลดลง  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  5  เสริมสรา้งความเข้มแข็งในดา้นความม่ันคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจบา้น/อปพร. ใหท้ างานอย่างมคีุณภาพ 

1 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อให้การช่วยเหลือและ จัดฝึกอบรมการป้องกันและ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การช่วยเหลอืและบรรเทา ส านักปลัด 

 ป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยมี บรรเทาสาธารณภัย     สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี อบต. 

 สาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (ภัยธรรมชาติ)    ประสิทธิภาพมายิ่งขึน้  

2 โครงการก่อสรา้งอาคาร เพื่อให้การช่วยเหลือและ จัดต้ังศูนย์ป้องกันและ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - การช่วยเหลอืและบรรเทา ส านักปลัด 

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยมี บรรเทาสาธารณภัย    สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี อบต. 

 สาธารณภัยประจ าต าบล  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้     ประสิทธิภาพมายิ่งขึน้  

3 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การบรหิารงานของศูนย์ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ ๙๐,๐๐๐ - - การบริหารงานของศูนย์ฯ และ ส านักปลัด 

 และอุปกรณ์สื่อสารประจ า ป้องกันฯ และการรับเรื่อง อุปกรณ์สื่อสารประจ าศูนย์    การรับเรื่องทุกข์/แจง้เหตุเป็น อบต. 

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา รอ้งทุกข์/แจง้เหตุเป็นไปอย่างมี ป้องกันและบรรเทา    ไปดว้ยความเรียบร้อยและมี  

 สาธารณภัยประจ าต าบล ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สาธารณภัยประจ าต าบล    ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  6  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสงัคม เช่น ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการว่างงาน ปญัหาความยากจน เป็นตน้ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับยาเสพติด จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนไดร้ับความรู้และวิธีใน ส านักปลัด 

 ปัญหายาเสพติดแก่นักเรยีน แก่นักเรยีน ทัง้ 4 โรงเรยีน ยาเสพติดแก่นักเรยีน    การป้องกันปัญหายาเสพติด อบต. 

2 โครงการอบรมครอบครัว เพื่อให้ประชาชนในพืน้ท่ี จัดอบรมตามโครงการ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนในพืน้ท่ี มคีวามเป็น ส านักปลัด 

 อบอุ่น (สขีาว) มคีวามเป็นอยู่ท่ีดี สามัคคี และ ครอบครัวอบอุ่น (สขีาว)     อยู่ท่ีดี สามัคค ีและห่างไกล อบต. 

  ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับประชาชนในพื้นท่ี    จากยาเสพติด  
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3 โครงการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจ เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ ต้ังด่านตรวจตราเฝ้าระวัง ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ สามารถคัดกรองผู้ท่ีมี ส านักปลัด 

 ระดับต าบลในการต้ังดา่น ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย ยาเสพติดในต าบล    พฤตกิารณ์เสี่ยงจากภัย อบต. 

 ตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติด ยาเสพติด     ยาเสพติดได้ และลดปัญหา  

 ในพืน้ท่ี      ยาเสพติดได้  

4 โครงการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจ เพื่อให้ในชุมชนเกิดความสงบ จัดต้ังชุดเฉพาะกิจในการจัด ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ชุมชนเกิดความสงบเรยีบร้อย ส านักปลัด 

 ในการจัดระเบียบชุมชน เรยีบรอ้ย และเฝ้าระวังปัญหา ระเบียบชุมชน    และช่วยลดปัญหายาเสพติด อบต. 

  ยาเสพติด       

5 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มี จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นมคีวามรู้ ส านักปลัด 

 แก้ไขปัญหายาเสพติด ความรู้และสามารถปกป้อง รว่มกับชุมชนรณรงค์ป้องกัน    สามารถปกป้องตนเองและ อบต. 

  ตนเองและครอบครัว ให้พ้นจาก ปัญหายาเสพติด และจัดท า    ครอบครัวจากยาเสพติดได้  

  ยาเสพติด แผ่นพับ/ใบปลวิ เพื่อ      

   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษ       

   ภัยของยาเสพติด      

6 โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ สามารถคัดกรองผู้ท่ีมี ส านักปลัด 

 เพื่อตรวจสอบผู้มี ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย เพื่อตรวจสอบผู้มพีฤติการณ์    พฤตกิารณ์เสี่ยงจากภัย อบต. 

 พฤตกิารณ์ด้านยาเสพติด ยาเสพติด และลดปัญหา ดา้นยาเสพติด    ยาเสพติดได้ และลดปัญหา  

  ยาเสพติดในพื้นท่ี     ยาเสพติดได้  

7 โครงการสร้างภูมิคุม้กัน เพื่อปกป้องเยาวชนท่ัวไปใน ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ เยาวชนท่ัวไปในพื้นท่ี ห่างไกล ส านักปลัด 

 ป้องกันยาเสพติดให้กับ พืน้ท่ี ให้หา่งไกลจากสิ่งเสพติด ผู้น าชุมชนและเยาวชนในพืน้ท่ี    จากสิ่งเสพติด อบต. 

 เยาวชนท่ัวไป  ในเรื่องปัญหายาเสพติด และ      

   ทัศนศึกษา      
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8 โครงการป้องกันการแพร่ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกัน อุดหนุนอ าเภอเมือง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สามารถลดปัญหาการแพร่ ส านักปลัด 

 ระบาดของยาเสพติดโดยการ การแพร่ระบาดของยาเสพติด  นครราชสมีา ตามโครงการ    ระบาดของยาเสพติดในพืน้ท่ี อบต. 

 เสริมสร้างการมสีว่นรว่ม ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ป้องกันการแพร่ระบาดของ    อ าเภอเมืองนครราชสีมาได้  

 ของชุมชน/ประชาสังคม  ยาเสพติด      

 (อุดหนุนอ าเภอเมืองฯ)        

9 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจ จัดอบรมให้ความรูแ้ก่เด็กและ  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ ส านักปลัด 

 ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัย ให้กับเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับ เยาวชน รวมท้ังการจัด    เข้าใจ และตระหนักถึงผลท่ีเกิด อบต. 

 อันควร ปัญหาและผลกระทบจากการมี กิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์    จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย  

  เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ภายในครอบครัว    อันควร  

10 โครงการป้องกันและแก้ไข  เพื่อให้ประชาชนไดม้สีว่นรว่มใน จัดฝึกอบรมและกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนตระหนักและเห็น ส านักปลัด 

 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก การปอ้งกัน แก้ไขปัญหาความ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ    ความส าคัญของปัญหาความ อบต. 

 สตร ีและบุคคลใน รุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคล รุนแรงต่อเด็ก สตร ีและ    รุนแรงท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว  

 ครอบครัว ในครอบครัว บุคคลในครอบครัว    และชุมชน  

11 โครงการตรวจสารเสพติด เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ ออกตรวจสารเสพติด แก่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถคัดกรองผู้ท่ีมี ส านักปลัด 

  ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย ประชาชนกลุม่เสี่ยงในต าบล    พฤตกิารณ์เสี่ยงจากภัย อบต., 

  ยาเสพติด     ยาเสพติดได้ และลดปัญหา ต ารวจชุมชน 

       ยาเสพติดได้ ประจ าต าบลฯ 

12 โครงการจัดต้ังและ เพื่อเสริมสรา้งครอบครัวให้ จัดต้ังและด าเนินการศูนย์ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครอบครัวเกิดความอบอุ่นและ ส านักปลัด 

 ด าเนินงานศูนย์พัฒนา อบอุ่นและเข้มแข็ง สามารถเป็น พัฒนาครอบครัวในชุมชน    เข้มแข้ง อบต. 

 ครอบครัวในชุมชน(ศพค.) ภูมิคุม้กันให้แก่สมาชิกทุกวัยใน (ศพค.)      

  ครอบครัว       
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

          แนวทางการพัฒนาที่  7  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสรา้งคณุภาพชีวิต 

1 โครงการสนับสนุนวัสดุ เพื่อเป็นการสง่เสริมการเล่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์กฬีา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ส านักปลัด 

 อุปกรณ์กฬีาหมูบ้่าน กีฬาของประชาชน ประจ าหมู่บ้าน    ประโยชน์ อบต. 

2 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนได้ออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 1๓0,000 1๓0,000 1๓0,000 เยาวชนไดอ้อกก าลังกายและ ส านักปลัด 

 กีฬาฟุตซอล และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์     ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ อบต. 

  ห่างไกลจากยาเสพติด     ห่างไกลจากยาเสพติด  

3 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมและ จัดแข่งขันกฬีานักเรยีน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลเกิดความ ส านักปลัด 

 ประจ าต าบล สร้างความสามัคคขีอง เยาวชน และประชาชน     สมัครสมานสามัคคีกัน อบต. 

  ประชาชน ภายในต าบล      

4 โครงการแข่งขันกฬีาเชื่อม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ จัดการแข่งขันกฬีาเชื่อม 100,000 100,000 100,000 หน่วยงานในพืน้ท่ีมีความ ส านักปลัด 

 ความสามัคคีระหว่าง และความร่วมมือระหว่าง ความสามัคคีระหว่าง    สมัครสมานสามัคคี รว่มมือ อบต. 

 หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หน่วยงานในเขตต าบล หน่วยงาน    รว่มใจกันยิ่งขึน้  

5 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมและ จัดการแข่งขันการพายเรอื ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลเกิดความ ส านักปลัด 

 การพายเรอื สร้างความสามัคคขีองชุมชน     สมัครสมานสามัคคีกัน อบต. 

6 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนได้มี จัดหาเครื่องออกก าลังกาย ๒,๐00,000 - - ประชาชนมีสุขภาพรา่งกาย กองช่าง 

 ออกก าลังกายกลางแจง้ การออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ กลางแจง้    ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น  

  รา่งกายท่ีแข็งแรง       
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7 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา เพื่อสง่เสริมให้คนพิการและ จัดการแข่งขันกฬีาคนพิการ 35,000 35,000 35,000 คนพกิารและผู้สูงอายุ มี ส านักปลัด 

 คนพกิาร/ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกายและ และผู้สูงอายุ    สุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี อบต. 

  สุขภาพจติท่ีดี       

8 โครงการอบรมทักษะดา้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู ้ทักษะ จัดอบรมให้ความรู ้และเสริม - - ๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนในต าบลมีความรูแ้ละ ส านักปลัด 

 กีฬา ด้านกีฬาประเภทต่างๆ สง่เสริม ทักษะกีฬาประเภทต่างๆ    ทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ อบต. 

  ให้เยาวชนได้ใชเ้วลาว่างให้เกิด     มากขึน้, ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด  

  ประโยชน ์ห่างไกลยาเสพติด     ประโยชน์  

9 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พรอ้มอุปการณ์    ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี 1 ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี 1    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

10 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - - ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พรอ้มอุปการณ์    ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี ๒ ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี ๒    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

11 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พรอ้มอุปการณ์    ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี ๓ ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี ๓    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

12 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พรอ้มอุปการณ์    ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี ๔ ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี ๔    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  
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13 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พร้อมอุปการณ์    ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี ๕ ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี ๕    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

14 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พรอ้มอุปการณ์    ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี ๗ ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี ๗    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

15 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม - ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 อเนกประสงคแ์ละสนาม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เด็กเล่น พรอ้มอุปการณ์    ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 เด็กเล่น หมู่ท่ี ๑๐ ห่างไกลจากยาเสพติด ออกก าลังกาย หมู่ท่ี ๑๐    สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาที่  1  การส่งเสริมและสนับสนนุการศกึษา รวมถึงการศกึษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี 

และภาคประชาชน 

1 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  เพื่อให้นักเรยีนไดร้ับสารอาหาร อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของนักเรยีน ๔ โรงเรยีน ท่ีเพียงพอ แก่เด็กนักเรยีนท้ัง ๔ โรงเรยีน    คุณภาพ สง่ผลดีต่อพัฒนาการ  

   ในเขต อบต.    ของนักเรยีน  

2 โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้นักเรยีนไดม้อีาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของนักเรยีน ๔ โรงเรยีน กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง แก่เด็กนักเรยีนท้ัง ๔ โรงเรยีน    คุณภาพส่งผลดีต่อพัฒนาการ  

   ในเขต อบต.    ของนักเรยีน  
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3 โครงการทุนการศึกษา เพื่อสง่เสริมและสร้างโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีน 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ นักเรยีน นักศึกษาและผู้ดอ้ย กองการศึกษา 

 ส าหรับนักเรยีน นักศึกษา  ทางการศึกษาให้แก่นักเรยีน นักศึกษา และผู้ดอ้ยโอกาส    โอกาส ได้รับโอกาสทาง  

 และผู้ดอ้ยโอกาส นักศึกษา และผู้ดอ้ยโอกาส (ระดับปรญิญาตรี)    การศึกษามากยิ่งขึน้  

4 โครงการช่วยเหลือเด็ก เพื่อสง่เสริมและสรา้งโอกาส ช่วยเหลอืแก่เด็กยากไร ้โดย ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เด็กยากไรไ้ด้รับโอกาสทางการ กองการศึกษา 

 ยากไร ้(ระดับ ป.๑-ป.๖) ใน ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้ จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้    ศึกษามากขึ้น  

 เขตต าบล        

5 อุดหนุนโรงเรยีน 4 โรงเรยีน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ อุดหนุนโรงเรยีน 4 โรงเรยีน 600,000 - - ประสิทธิภาพในการเรยีนการ กองการศึกษา 

 ในเขตต าบล เพื่อพัฒนางาน เรยีนการสอน ได้แก่ โรงเรยีนวัดบ้านหนอง    สอนเพิ่มขึ้น และหนว่ยงาน 

 ดา้นการศึกษา  บัวศาลา, โรงเรยีนบ้านหนอง     ท่ีเกี่ยวข้อง 

   ตะลุมปุ๊ก, โรงเรยีนบ้านหนอง      

   ตาคง, โรงเรยีนอ่างหนอง      

   แหนประชาสามัคคี      

6 โครงการสง่เสริมความรู้ เพื่อสง่เสริมและเตรยีมความ สง่เสริมความรู้ด้านภาษาให้ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ เยาวชนได้รับความรู้และได้ ส านักปลัด 

 ทางด้านภาษาให้กับเยาวชน พร้อมให้กับเยาวชน เพื่อรองรับ กับเยาวชนในท้องถิ่น    เตรยีมความพร้อมในการ อบต. 

 ในต าบล เพื่อรองรับการ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน     เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ  

 ท่องเท่ียว (AEC) (AEC)     อาเซียน  

7 โครงการจัดสรา้งห้องสมุด เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ จัดสร้างห้องสมุดประจ า - - ๘๐,๐๐๐ ประชาชนได้เรียนรู้และได้รับ กองการศึกษา 

 ประจ าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๑ ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๑    ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  

  ให้กับประชาชน     มากขึน้  
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8 โครงการจัดสรา้งห้องสมุด เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ จัดสร้างห้องสมุดประจ า - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้เรียนรู้และได้รับ กองการศึกษา 

 ประจ าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๔ ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๔    ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  

  ให้กับประชาชน     มากขึน้  

9 โครงการจัดสรา้งห้องสมุด เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ จัดสร้างห้องสมุดประจ า - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้เรียนรู้และได้รับ กองการศึกษา 

 ประจ าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๕ ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๕    ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  

  ให้กับประชาชน     มากขึน้  

10 โครงการจัดสรา้งห้องสมุด เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ จัดสร้างห้องสมุดประจ า - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้เรียนรู้และได้รับ กองการศึกษา 

 ประจ าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๖ ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๖    ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  

  ให้กับประชาชน     มากขึน้  

11 โครงการจัดสรา้งห้องสมุด เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ จัดสร้างห้องสมุดประจ า - ๘๐,๐๐๐ - ประชาชนได้เรียนรู้และได้รับ กองการศึกษา 

 ประจ าหมู่บ้าน หมูท่ี่ ๗ ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ หมูบ้่าน หมูท่ี่ ๗    ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  

  ให้กับประชาชน     มากขึน้  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาที่  2  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เล็กให้ได้มาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ 

1 โครงการพัฒนาครูและ เพื่อสง่เสริมการศึกษาและ จัดให้บุคลากรทางการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ บุคลากรมคีวามรู้ ความ กองการศึกษา 

 บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศึกษาและเจา้หน้าท่ีทางการ     สามารถเพิ่มขึ้น สามารถน ามา  

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความสามารถ ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    พัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู่ได้  

   (ผู้ดูแลเด็กเล็ก) เข้าฝึกอบรม      

   เพิ่มความรู้ความสามารถ      

 

๗
๗

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒ โครงการอาหารเสรมิ (นม)  เพื่อให้นักเรยีนไดร้ับสารอาหาร อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 55๐,๐๐๐ 55๐,๐๐๐ 55๐,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเพียงพอ แก่เด็กนักเรยีนของศูนย์    คุณภาพ สง่ผลดีต่อพัฒนาการ  

   พัฒนาเด็กเล็ก อบต.    ของนักเรยีน  

๓ โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้นักเรยีนไดม้อีาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง แก่เด็กนักเรยีนของศูนย์    คุณภาพ สง่ผลดีต่อพัฒนาการ  

   พัฒนาเด็กเล็ก อบต.    ของนักเรยีน  

๔ โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อสง่เสริมพัฒนาการการ จัดหาวัสดุการศึกษาของ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เด็กเล็กมพีัฒนาการท่ีดี เป็นไป กองการศึกษา 

 การศึกษาของนักเรยีนใน เรยีนรูข้องเด็กเล็ก ให้เป็นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน       

๕ โครงการกีฬาสสีัมพันธ์ของ เพื่อสง่เสริมการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง กองการศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปลูกฝังความสามัคคีในเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    สมบูรณ์ และมพีัฒนาการครบ  

  พร้อมท้ังส่งเสริมพัฒนาการของ     ท้ัง ๔ ดา้น  

  เด็ก ให้ได้รับความพร้อมท้ัง ๔       

  ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์        

  สังคมและสติปัญญา       

๖ โครงการแข่งขันกฬีาเชื่อม เพื่อสง่เสริมการออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกฬีาศูนย์ 20,000 20,000 20,000 เด็กมีสุขภาพร่างการท่ีแข็งแรง กองการศึกษา 

 ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา และปลูกฝังความสามัคคีในเด็ก พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมความ    สมบูรณ์ และไดร้ับการปลูกฝัง  

 เด็กเล็ก อปท. สัมพันธ์  สัมพันธ์ของจังหวัด    เรื่องความสามัคคี  

   นครราชสมีา      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗
๘

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๗ โครงการทัศนศึกษาสวน เพื่อสง่เสริมความรูแ้ละ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็ก 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ เด็กเล็กไดร้ับความรูแ้ละ กองการศึกษา 

 สวนสัตว์นครราชสีมา / พัฒนาการของเด็กเล็ก โดยใช้ เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ประสบการณ์ตรง เกิด   

 สวนผีเสื้อ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ตรงจากแหลง่     พัฒนาการท่ีดี  

 เทคโนโลยีสุรนารี เรยีนรูภ้ายนอก       

๘ โครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนในศูนย์ฯ มี จัดกิจกรรมการเรยีน 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ เยาวชนในศูนย์ฯ มีคุณธรรม/ กองการศึกษา 

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณธรรม/จริยธรรม และมี การสอนและฝึกอบรมด้าน    จริยธรรม และมจีติส านกึท่ีดี  

  จติส านึกท่ีดี คุณธรรม/จริยธรรมแก่      

   เยาวชนในศูนย์ฯ      

๙ โครงการตู้ยาสามัญประจ า เพื่อให้มียาสามัญประจ าศูนย์ฯ จัดหาตู้ยาสามัญประจ า 8,000 - - การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น ส านักปลัด 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไวป้ฐมพยาบาลแก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว อบต. 

  เบือ้งต้นหากเจ็บไข้ไดป่้วย       

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อแม่ได้ส านึก จัดกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้เป็นพ่อแม่ส านกึในหน้าที่ กองการศึกษา 

 แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในหน้าที่ และความรับผิดชอบ และวันพ่อแห่งชาติ    ความรับผิดชอบ และลูกได้  

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของตนในฐานะพ่อแม ่และให้     แสดงความกตัญญูกตเวที  

  ลูกไดแ้สดงความกตัญญูกตเวที     ต่อพ่อแม่  

  ต่อพ่อแม่       

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญกับ กองการศึกษา 

 แห่งชาติ/วันปีใหม่ของศูนย์ ส าคัญและความต้องการของ และวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนา    เด็กยิ่งขึ้น และเด็กไดร้ับการ  

 พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก พร้อมท้ังปลูกฝังให้เด็กมี เด็กเล็ก    ปลูกฝังการมีส่วนรว่มในสังคม  

  สว่นร่วมในสังคม       

 

๗
๙ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๑๒ โครงการมอบใบสัมฤทธิ- เพื่อให้ความส าคัญกับการ มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่เด็ก 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับ กองการศึกษา 

 บัตรแก่เด็กท่ีจบการศึกษา ศึกษาของเด็ก ท่ีจบการศึกษาประจ าปี    การศึกษาของเด็ก  

 ประจ าปี        

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ๖๐0,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพท่ีพร้อม กองช่าง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กมสีภาพพรอ้มในการ เด็กเล็กฯ หมูท่ี่ ๒    ในการใชง้านอย่างเต็มท่ี  

 หมูท่ี่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ใชง้านอย่างเต็มท่ี       

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์ เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ ๒๐0,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพท่ีพร้อม กองช่าง 

 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็กมสีภาพพรอ้มในการ พัฒนาเด็กเล็กฯ หมูท่ี่ ๒    ในการใชง้านอย่างเต็มท่ี  

 หมูท่ี่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ใชง้านอย่างเต็มท่ี       

๑๕ โครงการก่อสรา้งโรงเก็บของ เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์ ๓๐0,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพท่ีพร้อม กองช่าง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมูท่ี่ ๒ เด็กเล็กมสีภาพพรอ้มในการ พัฒนาเด็กเล็กฯ หมูท่ี่ ๒    ในการใชง้านอย่างเต็มท่ี  

 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ใชง้านอย่างเต็มท่ี       

๑๖ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ๒๒0,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพท่ีพร้อม กองช่าง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กมสีภาพพรอ้มในการ เด็กเล็กฯ หมูท่ี่ ๕    ในการใชง้านอย่างเต็มท่ี  

 หมูท่ี่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน ใชง้านอย่างเต็มท่ี       

๑๗ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ๑๕0,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพท่ีพร้อม กองช่าง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กมสีภาพพรอ้มในการ เด็กเล็กฯ หมูท่ี่ ๘    ในการใชง้านอย่างเต็มท่ี  

 หมูท่ี่ ๘ บ้านหนองตาคง ใชง้านอย่างเต็มท่ี       

 

๘
๐ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 

1 โครงการสบืสานประเพณี เพื่อเป็นการสง่เสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ประเพณสีงกรานต์ไดร้ับการ กองการศึกษา 

 สงกรานต์ ประเพณสีงกรานต์ สงกรานต์    สบืสานให้ยั่งยืนสบืไป  

2 โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสง่เสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 30,000 30,000 30,000 ประเพณเีข้าพรรษาได้รับการ กองการศึกษา 

  ประเพณเีข้าพรรษา เข้าพรรษา    สบืสานให้ยั่งยืนสบืไป  

3 โครงการสบืสานประเพณี เพื่อเป็นการสง่เสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 ประเพณลีอยกระทงไดร้ับการ กองการศึกษา 

 ลอยกระทง ประเพณลีอยกระทง ลอยกระทง    สบืสานให้ยั่งยืนสบืไป  

4 โครงการจัดกิจกรรมและพิธี เพื่อสง่เสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมและพิธีทาง 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญและ กองการศึกษา 

 ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม ศาสนา    เข้ารว่มสบืสานงานวัฒนธรรม  

       ประเพณีอันดีงาม  

5 โครงการวัฒนธรรมไทย เพื่อสง่เสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญ และ กองการศึกษา 

 สายใยชุมชน ต าบลหนองบัว วัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน    เข้ารว่มสบืสานงานวัฒนธรรม  

 ศาลา  ต าบลหนองบัวศาลา    ประเพณีอันดีงาม  

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ประชาชนในท้องถิ่น ไดแ้สดง กองการศึกษา 

 พระเกียรติเฉลิมพระชนม- ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อ เฉลมิพระชนมพรรษา    ถึงความจงรักภักดต่ีอ  

 พรรษาพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว    พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

 พระเจา้อยู่หัว        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘
๑ 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๖ 

(บาท) 

๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 60,000 60,000 60,000 ประชาชนในท้องถิ่น ไดแ้สดง กองการศึกษา 

 พระเกียรติเฉลิมพระชนม- ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อ เฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ    ถึงความจงรักภักดต่ีอสมเด็จ  

 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรม    พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรม  

 สริกิิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ ราชินีนาถ    ราชินีนาถ  

8 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย/ เพื่อสง่เสริมให้เยาวชนได้ จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เยาวชนเห็นคุณค่าและความ กองการศึกษา 

 สากล อนุรักษ์ดนตรไีทย/สากล รวมท้ัง การเรยีนการสอนดนตรไีทย/    ส าคัญของการอนุรักษ์ดนตรี  

  สง่เสริมดา้นนันทนาการและ สากล    ไทย/สากล  

  การแสดงออกของเยาวชน       

9 โครงการประกวดร้องเพลง เพื่อสง่เสริมด้านนันทนาการ จัดการแข่งขันประกวด - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชนไดแ้สดงออกใน กองการศึกษา 

  และการแสดงออกของเยาวชน รอ้งเพลง    กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๘
๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕5๐ ได้สง่เสริมให้องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ มีอสิระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสว่น

ใหญ่มทีรัพยากรจ ากัด ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนัน้ เพื่อให้การ

ด าเนนิงานขององค์กรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” 

จงึเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่จะท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

 อย่างไรก็ดี แม้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดเีพียงใดก็ตาม แต่

หากไม่สามารถบ่งชีถ้ึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ได้ ก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นได้ ดังนัน้ “ระบบติดตาม” จงึเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสทิธิภาพใน

การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชีว้่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม

หรอืบรรลุเป้าหมายหรอืไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรอื

แมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงการ

ที่ด าเนินการอยู่ โดยที่ "การติดตาม" หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้

ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการ

ด าเนนิงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่าที่

  

บทที ่บทที ่๖๖  

การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติ  

และการตดิตามประเมนิผลและการตดิตามประเมนิผล  

  

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  



ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนนิงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ

ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

 ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพใน

การใชต้้นทุนด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย

ของโครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึน้ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดู

ความ สามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การตดิตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ของสว่นต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 ส่วน "การประเมินผล" นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเช่นเดียวกับการ

ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมนิจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรอืการยุติการ

ด าเนนิการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมนิผลแผนงาน จงึเป็นสิ่งที่จะบ่งชีว้่า

แผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มกีารปฏิบัติหรอืไม่ อันเป็นตัวชีว้ัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

นั้นใหผ้ลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ อีกทั้งการตดิตามและ

ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่ง

ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ

การตัดสินใจตอ่ไป นอกจากนี้ การประเมนิผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ ์โดยใช้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มคีวามเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

 

 

 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

บัวศาลา ได้แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึน้ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะ

กรรมการฯ ดังกล่าว มีหนา้ที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

และแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

 

 

  

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  

 

๘๔ 



 

 

 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวศาลา เป็นไปอย่างมทีิศทางและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดแนวทางในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขึน้ โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใชต้ิดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรข์ององค์การ

บริหารส่วนต าบล ภายใต้แผนพัฒนาสามปี ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตาม

และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตัง้แต่สิน้สุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - มีนาคม 

เป็นครั้งที่ ๑ และตั้งแตส่ิน้สุดการด าเนินงานในเดือนเมษายน - กันยายน เป็นครั้งที่ ๒ ดังแบบรายงาน

ต่อไปนี ้

 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 วัตถุประสงค์ของแบบ 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ราย ๖ เดือน ซึ่งเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถน าไปใช้ในการตดิตามความก้าวหน้า ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการตดิตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) การตดิตาม

ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒) ผลการด าเนนิงาน และการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

 ประโยชน์ 

 เป็นเครื่องมอืที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะน าไปใช้ตดิตามความก้าวหน้าของการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสามปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้

รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น "สัญญาณเตอืนภัยล่วงหน้า" ว่าแผน

ยุทธศาสตรท์ี่ก าหนด เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
 

 ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการด าเนินงาน เป็นแบบที่ใชใ้นการตดิตามผลการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

 
 

 

 

 
 

  

วธิีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของวธิีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  
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แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

   

 ค าชี้แจง : เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใตแ้ผนพัฒนา ๓ ปี โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ด าเนนิงานทุกๆ ๖ เดอืน เร่ิมตัง้แตส่ิน้สุดการด าเนนิงานในเดอืนตุลาคม - มนีาคม เป็นคร้ังท่ี ๑ และตัง้แตส่ิน้สุด

การด าเนนิงานในเดอืนเมษายน - กันยายน เป็นคร้ังท่ี ๒ 

 

   

 ส่วนที่  ๑  ข้อมลูทัว่ไป  
   

 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบัวศาลา                    .  
 ๒. รายงานผลการด าเนนิงานครัง้ท่ี  
   (๑)   ครัง้ท่ี ๑  (ตุลาคม - มนีาคม) (๒)   ครัง้ท่ี ๒  (เมษายน - กันยายน)  
   

 ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา ๓ ป ี  
   

 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี  
   

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ รวม  

 จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 รวม          

   

 

๘๖ 



 

   

 ๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี             .  
   

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

 

 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 

 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 รวม          

   

 ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี             .  

   
 

ยุทธศาสตร์ 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม  

 
จ านวนเงิน 

ร้อย

ละ 
จ านวนเงิน 

ร้อย

ละ 
จ านวนเงิน 

ร้อย

ละ 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 รวม        
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 ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  
   

 ๖. โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี             .  
   

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  

 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 รวม       

   

 ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
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