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ค ำน ำ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ

และกิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี มาใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา นั้น 

 แตเ่นื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียม

โครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อได้พิจารณาจากแผนพัฒนาสามปีที่ได้ประกาศใช้

แล้ว พบว่ามีเนื้อหาสาระยังไม่ครอบคลุมกับปัญหาความต้องการในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การจัด 

การกับปัญหา/ความต้องการได้อย่างรอบด้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา จึงได้

จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255๖-255๘) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น โดยใช้เป็นแนวทางใน

การก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา/ความต้องการที่เกิดขึ้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

คาดหวังไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตอ่ไป 

 

 

 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

 กุมภำพันธ์ 255๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
 

1.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๖-255๘) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 255๖-255๘) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 255๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และได้พิจารณาน า

โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยประกาศใชเ้มื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 แล้วนัน้ 

 แตเ่นื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียม

โครงการเพื่อรองรับกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ พร้อมทั้งรองรับกับภารกิจที่จะ

เพิ่มขึน้ แต่เมื่อได้พิจารณาจากแผนพัฒนาสามปีที่ได้ประกาศใช้แล้ว พบว่า มีเนื้อหาสาระยังไม่

ครอบคลุมกับปัญหาความตอ้งการดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาจึง 

ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น โดยใช้เป็นแนวทาง

ในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา/ความต้องการที่เกิดขึ้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่คาดหวังไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตอ่ไป 

 

2.  รำยละเอียดโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) 
 

 โครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

มีจ ำนวนทั้งสิ้น 19 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 13,338,500.- โดยมีรำยละเอยีด 

ดังน้ี 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริกำรประชำชน 

  1.1 การสง่เสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และ

การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภบิาล จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 

600,000.- บาท 

  1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรใหม้ี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 

550,000.- บาท 
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  1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 830,000.- บาท 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  2.1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทาง

ระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น จ านวน 6 โครงการ 

งบประมาณ 2,539,000.- บาท 

  2.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก 

ขุดสระ พัฒนาแหลง่น้ า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ จ านวน 3 

โครงการ งบประมาณ 1,310,000.- บาท 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  4.3 การประสานความรว่มมือแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แบบครบวงจร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,380,000.- บาท 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและคุณค่ำทำงสังคม 

  5.3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส์ ผูย้ากไร้ 

เด็กด้อยโอกาส ดว้ยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริม

และสนับสนุนใหม้ีอาชพี หรือการสร้างประโยชน์ตอ่ส่วนรวม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 52,500.- บาท 

  5.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000.- 

บาท 

  5.7 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 

จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 327,000.- บาท 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 

  6.2 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,750,000.- บาท 

 

 



ส่วนที่ 2 
 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

ยุทธศำสตร ์

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ป ี

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสงู ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบรกิำรประชำชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การสง่เสริมการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในการบรหิารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพ

ของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 600,000 - - - - 1 600,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม

และสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงาน 

1 550,000 - - - - 1 550,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 การพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการให้บรกิารประชาชน 

1 830,000 - - - - 1 830,000 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษา

โครงสรา้งพืน้ฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และ

การปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

6 

 

2,539,000 - - - - 6 

 

2,539,000 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 สง่เสริมการเชื่อมโยงชลประทาน 

ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลง่น้ า 

คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 

3 1,310,000 - - 

 

- - 

 

3 1,310,000 
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ยุทธศำสตร ์

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ป ี

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 การประสานความร่วมมอืแก้ไข

ปัญหาขยะ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

1 3,380,000 - - - - 1 3,380,000 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรพฒันำคณุภำพชีวิตและคุณคำ่ทำงสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3 การพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์ผู้ยากไร ้เด็กด้อยโอกาส ด้วย

การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจน

การสง่เสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์

ต่อสว่นรวม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

1 

 

52,500 

 

- - - - 1 

 

52,500 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.6 การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาทาง

สังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการวา่งงาน ปัญหา

ความยากจน 

1 

 

 

1,000,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1,000,000 

 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.7 การสง่เสริมการกีฬาและ

นันทนาการเพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิต 

1 327,000 - - - - 1 327,000 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 การเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ไดม้าตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

3 2,750,000 - - - - 3 2,750,000 

 

 



ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดโครงกำรพฒันำ แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนาการบรหิารจัดการสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภบิาลและการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสรมิศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 โครงการต่อเติมอาคาร

อเนกประสงคเ์ฉลิม 

พระเกียรติ หมูท่ี่ 3 บ้าน

หนองปลิง  

เพื่อให้อาคาร

อเนกประสงค์มคีวาม

พร้อมในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ของชุมชน 

ต่อเติมอาคาร

อเนกประสงคเ์ฉลิม 

พระเกียรติ หมูท่ี่ 3 

600,000 - - อาคารอเนกประสงค์เฉลิม 

พระเกียรติ หมูท่ี่ 3 มีสภาพท่ี

พร้อมใชใ้นการจัดกจิกรรม

ต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

 ดว้ยอาคารอเนกประสงคเ์ฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี่ 3 บ้านหนองปลิง มีสภาพท่ียังไม่พร้อมกับการรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ท าให้ขาดศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารเพื่อสรา้ง

ความสมานฉันท์ในชุมชน ดังน้ันเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน จงึต้องมีการต่อเติมอาคารฯ ใหม้คีวามพรอ้มท่ีจะรองรับกับกิจกรรมต่างๆ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนาการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภบิาลและการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏบัิติงาน 

1 โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม

แทรกเตอรตั์ดหญ้าไหล่

ทาง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 

อบต. เกิดประสิทธิภาพ

รอบดา้น 

จัดซือ้รถฟาร์มแทรกเตอร์

ตัดหญ้าไหล่ทาง 

550,000 - - การปฏิบัติงานของ อบต. เกิด

ประสิทธิภาพรอบดา้น และ

ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ท่ัวถึง 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

 ดว้ยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวศาลา ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏบัิติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานดา้นการให้บรกิารและช่วยเหลอืประชาชน งานดา้นการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามชุมชนต่างๆ ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดซื้อรถฟารม์แทรกเตอรตั์ดหญ้าไหลท่าง เพื่อให้งานดา้นการบรกิารและช่วยเหลอืประชาชน รวมถึงงานดา้นการปรับปรุงภูมทัิศน์

ตามชุมชนต่างๆ เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนาการบรหิารจัดการสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภบิาลและการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารประชาชน 

1 โครงการก่อสรา้งอาคาร

ทดสอบวัสดุ/ซ่อมบ ารุงและ

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย หมูท่ี่ 9 บ้าน

หนองปลิงใหม่ 

เพื่อใชเ้ป็นอาคารในการ

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะของ 

อบต. และใชเ้ป็นอาคาร

เพื่อทดสอบวัสดุ 

ก่อสร้างอาคารทดสอบ

วัสดุและซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะ 

830,000 - - การซ่อมบ ารุงยาน-พาหนะ

ของ อบต. เป็น ไปดว้ยความ

สะดวก เรยีบร้อย และมี

สถานท่ีในการทดสอบวัสดุท่ี

เป็นสัดสว่น 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

 ดว้ยท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวศาลา มีสภาพคับแคบท้ังอาคารและสถานท่ี ไม่เหมาะแก่การเป็นสถานท่ีซ่อมบ ารุงยานพาหนะและใช้ทดสอบวัสดุ ดังน้ันเพื่อให้มสีถานท่ี

ในการซ่อมบ ารุงยานพาหนะและสถานท่ีทดสอบวัสดุท่ีสะดวกและเป็นสัดสว่น จงึมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องก่อสรา้งอาคารทดสอบวัสดุและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

1 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

1 บ้านหนองตะคลอง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

44,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

1 บ้านหนองตะคลอง 

(สายท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

677,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

3 บ้านหนองปลงิ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

256,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

5 บ้านอ่างหนองแหน 

(สายท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

589,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

5 บ้านอ่างหนองแหน 

(สายท่ี 4) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

229,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

6 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

7 บ้านใหมห่นองแหน 

(สายท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

475,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

7 บ้านใหมห่นองแหน 

(สายท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

403,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

7 บ้านใหมห่นองแหน 

(สายท่ี 4) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

173,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

8 บ้านหนองตาคง  

(สายท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

170,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

8 บ้านหนองตาคง 

(สายท่ี 4) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

30,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

11 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

8 บ้านหนองตาคง 

(สายท่ี 5) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

204,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

8 บ้านหนองตาคง 

(สายท่ี 6) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

327,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

10 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

284,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสรา้งถนน 

ลาดยาง หมูท่ี่ 8 บ้าน

หนองตาคง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 516,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสรา้งถนน

ลูกรังเลยีบเขตพื้นท่ีทหาร 

หมูท่ี่ 1 บ้านหนองตะ

คลอง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 1,400,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสรา้งถนน

ลูกรัง หมู่ท่ี 5 บ้านอ่าง

หนองแหน (สายท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 130,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา และมคีวาม

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

17 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 2 

บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

(สายท่ี 2) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

650,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 3 

บ้านหนองปลงิ 

(สายท่ี 2) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

กอ่สร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

145,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 3 

บ้านหนองปลงิ 

(สายท่ี 3) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

207,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 4 

บ้านหนองบัวศาลา 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

1,050,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

21 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 10 

บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

120,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 10 

บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 

(สายท่ี 2) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

134,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหลก็ รูปตัวยู หมู่ท่ี 10 

บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 

(สายท่ี 3) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

รูปตัวยู 

287,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

6 บ้านหนองโสมง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

474,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 

25 โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 

8 บ้านหนองตาคง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี 

และปอ้งกันน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

589,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา

น้ าทว่มลดลง 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 สง่เสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลง่น้ า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

1 โครงการก่อสรา้งหอถัง

สูงสง่น้ าประปา หมูท่ี่ 2 

บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น

การอุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ก่อสร้างหอถังสูงสง่

น้ าประปา ทรงแชมเปญ 

530,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งหอถัง

สูงสง่น้ าประปา หมูท่ี่ 6 

บ้านหนองโสมง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น

การอุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ก่อสร้างหอถังสูงสง่

น้ าประปา ทรงแชมเปญ 

580,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสรา้งหอถัง

สูงสง่น้ าประปา หมูท่ี่ 8 

บ้านหนองโสมง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น

การอุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ก่อสร้างหอถังสูงสง่

น้ าประปา ทรงแชมเปญ 

426,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาล 

หมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลงิ

ใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น

การอุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

เจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ 352,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขยาย 

ท่อเมนระบบประปา หมู่ท่ี 

7 บ้านใหมห่นองแหน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น

การอุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

ขยายท่อเมนระบบประปา 200,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  เนื่องจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานในพื้นท่ีของ อบต.หนองบัวศาลา ยังไมค่รอบคลุมปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ดังน้ันจงึต้องวางแผนเพื่อด าเนินโครงการ/

กิจกรรมท่ีชว่ยในการบรรเทาและแก้ปัญหาความต้องการดังกล่าว 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 การประสานความร่วมมอืแก้ไขปัญหาขยะ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

1 โครงการจัดซื้อรถยนต์

บรรทุกขยะมูลฝอย แบบ

ยกภาชนะรองรับมูลฝอย 

เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูล

ฝอยเกิดประสทิธิภาพ

อย่างเต็มท่ี 

จัดซือ้รถยนต์บรรทุกขยะ

มูลฝอย แบบยกภาชนะ

รองรับมูลฝอย จ านวน 1 

คัน พรอ้มถังโตงเตง 

จ านวน 4 ลูก 

2,700,000 - - การจัดเก็บขยะมูลฝอย

สามารถด าเนินการไดอ้ย่าง

เต็มประสทิธิภาพ 

ส านักงาน 

ปลัด อบต. 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  เนื่องจากในพื้นท่ีของ อบต.หนองบัวศาลา มีประชากรและครัวเรือนเป็นจ านวนมาก ปัญหาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยจึงเกิดขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ดังน้ันเพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย

สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเกิดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกลา่วให้เพียงพอ 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคา่ทางสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร ้เด็กด้อยโอกาส ดว้ยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มอีาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์ต่อสว่นรวม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

1 โครงการสงเคราะห์และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(เมตตาปรารถนาดี) เด็ก 

สตร ีคนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ยากไร ้

เพื่อรว่มเฉลมิ 

พระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรง

เจริญพระชนม พรรษา

ครบ 85 พรรษา และเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

ยากไรแ้ละผู้ดอ้ย โอกาส

ในต าบลหนองบัวศาลา 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ดอ้ยโอกาส และ ผู้

ยากไรใ้นต าบล จ านวน 

100 ครัวเรือน 

52,500 - - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และ 

ผู้ยากไรใ้นต าบล ได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดขีึน้ 

ส านักปลัด 

อบต. 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  เนื่องจากประชาชนในต าบลหนองบัวศาลาบางส่วนยังมคีวามเป็นอยู่ยากจน ดอ้ยโอกาสในการท ามาหาเลี้ยงชีพ ขาดปัจจัยในการด ารงชีวิต และมคีุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ดังน้ันจงึต้องมโีครงการท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในต าบลให้ดีขึ้นได้ 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคา่ทางสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการวา่งงาน ปัญหาความยากจน 

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจร

ปิด (CCTV) 

เพื่อให้การปฏิบัติ 

งานด้านการป้องปรามยา

เสพติดเกิดประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV  

1,000,000 - - งานด้านการป้องปรามยาเสพ

ติด มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

อบต. 

และ 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  เนื่องจากในเขตพืน้ท่ีต าบลหนองบัวศาลา มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นรว่ม 20,000 กว่าคน จงึท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้หนึ่งในปัญหาที่ส าคัญในพื้นท่ี

ก็คือ ปัญหำยำเสพติด ซึ่งองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลาก็ไดพ้ยายามหามาตรการที่จะช่วยลดจ านวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมอืท่ี

ทันสมัยที่จะช่วยป้องปรามไม่ได้เกิดปัญหาเหลา่นีเ้พิ่มมากขึ้น  ดังน้ัน เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ี เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จงึควรมเีครื่องมอืท่ีจะช่วยในการปฏบัิติ

หน้าที่ของเจา้หน้าท่ีเพิ่มขึ้น 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคา่ทางสังคม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.7 การสง่เสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

1 โครงการก่อสรา้งลาน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 

9 บ้านหนองปลงิใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี

ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

สุขภาพ และห่างไกลจาก

ยาเสพติด 

ก่อสร้างลานคอนกรตี

เสริมเหล็ก  

327,000 - - ประชาชนในท้องถิ่น มีสถานท่ี

ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ

สุขภาพ และห่างไกลจากยา

เสพติด 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  เนือ่งจากในหมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลิงใหม ่ยังขาดพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมด้านการกฬีาและนันทนาการ ท าใหข้าดศูนย์กลางในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ดังน้ันเพื่อให้เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีในชุมชน จึงก่อสร้างลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพื่อใชก้ารจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ังทางด้านกีฬาและนันทนาการ และจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีกิจกรรมท่ีจะสง่เสริมให้สุขภาพ

รา่งกายและจติใจดีขึ้น พร้อมท้ังช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การสง่เสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ 

1 โครงการก่อสรา้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง

บัวศาลา หมูท่ี่ 2 บ้าน

หนองตะลุมปุ๊ก 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กฯ สามารถรองรับเด็ก

ได้มากขึน้ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กฯ หมูท่ี่ 2 

2,500,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สามารถ

รองรับเด็กเล็กได้มากขึน้ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง

บัวศาลา หมูท่ี่ 5 บ้านอ่าง

หนองแหน 

เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กฯ มสีภาพ

พร้อมในการใช้งานอย่าง

เต็มท่ี 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กฯ หมู่ท่ี 5 

100,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ

พร้อมในการใช้งานอย่างเต็มท่ี 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

หนองบัวศาลา หมู่ท่ี 8 

บ้านหนองตาคง 

เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กฯ มสีภาพ

พร้อมในการใช้งานอย่าง

เต็มท่ี 

ปรับปรุงอาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก 

เล็กฯ หมู่ท่ี 8 

150,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ

พร้อมในการใช้งานอย่างเต็มท่ี 

กองช่าง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  เนื่องจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานในพื้นท่ีของ อบต.หนองบัวศาลา ยังไมค่รอบคลุมปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ดังน้ันจงึต้องวางแผนเพื่อด าเนินโครงการ/

กิจกรรมท่ีชว่ยในการบรรเทาและแก้ปัญหาความต้องการดังกล่าว 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
2556 

(บำท) 

2557 

(บำท) 

2558 

(บำท) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การสง่เสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 การสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

1 โครงการประดับธงชาติ

และตราสัญลักษณ์งาน

เฉลมิพระเกียรติ 

เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดี และส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ อันมี

ต่อพสกนิกรชาวไทย 

จัดหาธงชาติและตรา

สัญลักษณ์งานเฉลิมพระ

เกียรติ ตดิในชุมชนทุก

ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนในท้องถิ่นไดแ้สดง

ความจงรักภักดีต่อพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

กองการศึกษา 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น :  

  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ไดท้รงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของปวงชน

ชาวไทยตลอดมา ดังน้ัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ จงึได้จัดท าโครงการประดับธงชาตแิละตราสัญลักษณ์งานเฉลมิพระเกียรติ ขึน้ ด้วย

ความซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


