
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

ฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด อบตส านักงานปลัด อบต..  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาอ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ค ำน ำค ำน ำ 

 

 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวศาลา ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใช้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้

จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

  คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) ได้จัดท าขึ้น 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ 

และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตาม

นโยบายที่คณะผูบ้ริหารมุง่หวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น 

ประชาชน ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา

ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป 

 

 

       องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



สำรบัญสำรบัญ 

 

 

เรื่อง   หน้า 

 

บทที่ ๑  บทน า ๑ 
 

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 4 
 

บทที่  ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ๑4 
 

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 22 
 

บทที่  ๕ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 34 
 

บทที่ ๖ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 77 
 

ภาคผนวก 

  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เรื่อง  การใชแ้ผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2557-2559) 
 

 
 



    บทที ่บทที ่22  
  

ข้อมูลสภาพทั่วไปของต าบลหนองบัวศาลาข้อมูลสภาพทั่วไปของต าบลหนองบัวศาลา  
 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปข้อมูลสภาพท่ัวไป 
 

     ประวัติและความเป็นมาพอสังเขป 
 

  เดิมต ำบลหนองบัวศำลำ อยู่ในเขตพืน้ที่ของต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่ง

ในขณะนัน้มีหมูบ่้ำนรวมทั้งสิน้ 17 หมู่บ้ำน ต่อมำในปี พ.ศ. 2531 ได้แยกออกมำตัง้เป็น “ต าบล

หนองบัวศาลา” และมีหมู่บ้ำนในควำมรับผดิชอบ จ ำนวน 8 หมูบ่้ำน 

  จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว

ศำลำ ปัจจุบันมีหมูบ่้ำนทั้งสิ้น ๑๐ หมูบ่้ำน 
 

     ที่ตั้งและอาณาเขต  
 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 

จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุง้ที่ ๑๔๕๕๒ เหนอื และเส้นแวงที่ ๑๐๒๐๘๕ ตะวันออก 

สูงจำกน้ ำทะเลปำนกลำง ๒๐๔ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑.๙๘ ตำรำงกิโลเมตร หรอืประมำณ 

๒๖,๒๓๘.๗๘๗ ไร่ มีระยะหำ่งจำกตัวอ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำประมำณ ๘ กิโลเมตร มีหมู่บ้ำนใน

ปกครองทั้งสิ้นจ ำนวน ๑๐ หมูบ่้ำน และมีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลและอ ำเภอต่ำงๆ ดังนี้ 
 

 

ทศิเหนือ ติดตอ่กับบ้ำนหัวทะเล หมู่ที่ ๑, บ้ำนหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔, บ้ำนบุญนิมิต หมู่ที่ ๑๑ 

ต ำบลหัวทะเล และ บ้ำนใหม่ หมูท่ี่ ๒, บ้ำนสำรภี หมูท่ี่ ๓ ต ำบลมะเริง อ ำเภอเมอืง

นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ทศิตะวันออก ติดตอ่กับบ้ำนทับช้ำง หมู่ที่ ๖, บ้ำนมำบมะค่ำ หมู่ที่ ๗, บ้ำนหนองสมอ หมู่ที่ ๑๓, 

บ้ำนหนองพระลำน หมูท่ี่ ๑๕ ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ และ 

   บ้ำนใหม่หนองบอน หมูท่ี่ ๖ ต ำบลด่ำนเกวียน อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

ทศิใต้  ติดตอ่กับบ้ำนเสำเดียว หมู่ที่ ๗ ต ำบลท่ำอ่ำง และ บ้ำนหนองสระธำร หมูท่ี่ ๑๐ 

ต ำบลด่ำนเกวียน อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

ทศิตะวันตก ติดตอ่กับบ้ำนหนองพลวงน้อย หมูท่ี่ ๓, บ้ำนศรสีมบูรณ์ หมูท่ี่ ๘, บ้ำนหนองไผ่

พัฒนำ หมูท่ี่ ๑๐ ต ำบลโพธิ์กลำง และ บ้ำนไชยมงคล หมูท่ี่ ๑, บ้ำนหนองพลวงใหญ่ 

หมูท่ี่ ๓ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 



 

 

 

 
 

แสดงขอบเขตการปกครอง 

 

     ข้อมูลด้านการปกครอง 
 

 ต ำบลหนองบัวศำลำได้มกีำรแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้ำน คือ 
 

  หมูท่ี่ ๑ บ้ำนหนองตะคลอง หมูท่ี่ ๖ บ้ำนหนองโสมง 

  หมูท่ี่ ๒ บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก หมูท่ี่ ๗ บ้ำนใหม่หนองแหน 

  หมูท่ี่ ๓ บ้ำนหนองปลิง หมูท่ี่ ๘ บ้ำนหนองตำคง 

  หมูท่ี่ ๔ บ้ำนหนองบัวศำลำ หมูท่ี่ ๙ บ้ำนหนองปลิงใหม่ 

  หมูท่ี่ ๕ บ้ำนอ่ำงหนองแหน หมูท่ี่ ๑๐ บ้ำนหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 
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     ข้อมูลประชากร 

 ประชำกรในต ำบลหนองบัวศำลำ มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๑9,646 คน ประชำกรชำย 9,453 คน 

ประชำกรหญิง 10,193 คน หมูบ่้ำนที่มปีระชำกรมำกที่สุด ได้แก่ หมูท่ี่ 8 บ้ำนหนองตำคง มีจ ำนวน

ประชำกรทั้งสิน้ 5,983 คน รองลงมำคือ หมูท่ี่ 10 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊กใหม่ มีประชำกรทั้งสิ้น 

3,080 คน หมูบ่้ำนที่มีประชำกรน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองปลิงใหม่ มีประชำกรทั้งสิน้ 644 

คน และมีหลังคำเรือนทั้งสิ้น 11,073 หลังคำเรือน 

 ต ำบลหนองบัวศำลำมีควำมหนำแน่นของประชำกร 467 คนต่อตำรำงกิโลเมตร พื้นที่ที่มคีวำม

หนำแน่นของประชำกรมำกที่สุด คือ หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊กใหม่ มีควำมหนำแนน่ของประชำกร 

2,256 คนต่อตำรำงกิโลเมตร หมูบ่้ำนที่มีประชำกรหนำแนน่น้อยที่สุด คือ หมูท่ี่ 6 บ้ำนหนองโสมง มี

ควำมหนำแน่นของประชำกร 87 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน (ทุกสัญชาติ) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรอืน ชาย หญิง 

๑ บ้ำนหนองตะคลอง 490 514 1,004 512 

๒ บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก 803 874 1,677 1,205 

๓ บ้ำนหนองปลิง 639 711 1,350 1,408 

๔ บ้ำนหนองบัวศำลำ 1,190 1,209 2,399 937 

๕ บ้ำนอ่ำงหนองแหน 598 669 1,267 611 

๖ บ้ำนหนองโสมง 561 565 1,126 360 

๗ บ้ำนใหม่หนองแหน 536 580 1,116 325 

๘ บ้ำนหนองตำคง 2,891 3,092 5,983 3,852 

๙ บ้ำนหนองปลิงใหม่ 332 312 644 511 

๑๐ บ้ำนหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 1,413 1,667 3,080 1,352 

รวม 9,453 10,193 19,646 11,073 
 

ที่มา : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียนอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ, พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕6 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ (ป)ี ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ (ป)ี ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่ำ 1 176 144 320  26 136 155 291 

1 172 164 336  27 138 177 315 

2 149 142 291  28 172 179 351 

3 141 154 295  29 175 170 345 

4 164 150 314  30 164 216 380 

5 141 145 286  31 201 229 430 

6 142 137 279  32 203 234 437 

7 151 139 290  33 216 228 444 

8 113 143 256  34 180 236 416 

9 137 129 266  35 192 232 424 

10 122 140 262  36 205 233  438 

11 133 131 264  37 215 208 423 

12 136 114 250  38 192 207 399 

13 131 136 267  39 178 199 377 

14 161 157 318  40 161 187 348 

15 155 148 303  41 176 204 380 

16 182 153 335  42 196 213 409 

17 149 140 289  43 185 182 367 

18 137 153 290  44 185 178 363 

19 159 157 316  45 160 194 354 

20 129 129 258  46 160 165 325 

21 128 155 283  47 152 154 306 

22 123 132 255  48 151 165 316 

23 114 126 240  49 134 148 282 

24 130 133 263  50 131 107 238 

25 101 146 247  51 103 129 232 
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ช่วงอายุ (ป)ี ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ (ป)ี ชาย หญิง รวม 

52 110 138 248  77 18 22 40 

53 94 111 205  78 14 13 27 

54 91 90 181  79 6 18 24 

55 73 100 173  80 7 14 21 

56 77 97 174  81 10 12 22 

57 76 73 149  82 3 7 10 

58 64 74 138  83 3 5 8 

59 53 61 114  84 2 8 10 

60 60 67 127  85 4 8 12 

61 53 68 121  86 1 4 5 

62 61 61 122  87 2 3 5 

63 60 62 122  88 1 3 4 

64 49 45 94  89 1 1 2 

65 49 42 91  90 0 2 2 

66 31 47 78  91 0 1 1 

67 34 31 65  92 1 2 3 

68 32 41 73  93 0 0 0 

69 24 33 57  94 0 1 1 

70 26 29 55  95 0 1 1 

71 15 30 45  96 1 1 2 

72 24 27 51  97 0 0 0 

73 18 29 47  98 0 0 0 

74 17 27 44  99 1 0 1 

75 28 28 56  100 0 0 0 

76 11 21 32  มำกกว่ำ 100 2 2 4 

 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่มีสญัชาติไทย 
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     ข้อมูลรายหมู่บ้าน 
 

  หมู่ที่ ๑  บ้านหนองตะคลอง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๑ บ้ำนหนองตะคลอง มีเนื้อที่ประมำณ  

 ๒.๕๒2 ตร.กม. หรือ ๑,๕๗๖.๘๖๑ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตะคลอง ปัจจุบัน คือ นำยบรรลอืศักดิ์  แก้วสุรินทร์ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื  นำงสุวิมล อุดมดัน 

 และ นำยบุญส่ง ทิพยำนนท์ 

  หมู่ที่ ๒  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๒ บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก มเีนือ้ที่ประมำณ  

 ๒.๐๗๐ ตร.กม. หรอื ๑,๒๙๔.๐๕๑ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ปัจจุบัน คอื นำยประสำร  หลงทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยเสกสรรค์  หลงทะเล  

 และ นำยรุ่งนิรันดร์  ปำนกระโทก 

  หมู่ที่ ๓  บ้านหนองปลิง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองปลิง มีเนื้อที่ประมำณ ๓.599 

 ตร.กม. หรอื ๒,๒๔๙.๙๖๕ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิง ปัจจุบัน คือ นำยสด  เคนสำรภักตร์ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยพวง  เขียวหมื่นไวย์ 

 และ นำยปฏิพัฒน์ เพ็ชรหมื่นไวย 

  หมู่ที่ ๔  บ้านหนองบัวศาลา 
 

  ๑. สถานท่ีตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๔ บ้ำนหนองบัวศำลำ มีเนื้อที่ประมำณ  

 ๔.๙๗๕ ตร.กม. หรือ ๓,๑๐๙.๖๓๙ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวศาลา ปัจจุบัน คอื นำยรังสรรค ์ อินทรำ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยสมพร ปำนดอกสร้อย 

 และ นำยถนอม นลิบัวลำ 
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  หมู่ที่ ๕  บ้านอ่างหนองแหน 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๕ บ้ำนอ่ำงหนองแหน มีเนื้อที่ประมำณ  

 ๔.๕๒๕ ตร.กม. หรอื ๒,๘๒๘.๔๓๒ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านอ่างหนองแหน ปัจจุบัน คอื นำยสมศักดิ์  นิตย์ผักแวน่ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยบุญส่ง  นิตย์ผักแว่น 

 และ นำยเลิศชัย ศรีน้อย 

  หมู่ที่ ๖  บ้านหนองโสมง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๖ บ้ำนหนองโสมง มีเนื้อที่ประมำณ ๑๒.๙๘๓ 

 ตร.กม. หรอื ๘,๑๑๔.๖๗๑ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองโสมง ปัจจุบัน คือ นำยพสิิทธิ์  เนื่องกระโทก 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำงมะลิ  เพชรทะเล 

 (รองประธำนสภำฯ) และ นำยวันนำ  อินสกุล 

  หมู่ที่ ๗  บ้านใหม่หนองแหน 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๗ บ้ำนใหม่หนองแหน มีเนื้อที่ประมำณ  

 ๑.๙๓๙ ตร.กม. หรอื ๑,๒๑๑.๙๓๐ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองแหน ปัจจุบัน คอื นำงสำววิมพ์วิภำ  นอ้ยทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยทวิชัย  กุดกระโทก 

 (ประธำนสภำฯ) และ นำยสมชำย  ก ำมะเริง 

  หมู่ที่ ๘  บ้านหนองตาคง 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองตำคง มีเนือ้ที่ประมำณ ๗.๔๘8 

 ตร.กม. หรอื ๔,๖๘๐.๔๙๙ ไร่ 

  ๒. ก านันต าบลหนองตาคง ปัจจุบัน คอื นำยเชื่อง  สุดทะเล 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยสะอำด  จำบทะเล  

 (เลขำนุกำรสภำฯ) และ นำยประภำส  เสือทะเล 

  หมู่ที่ ๙  บ้านหนองปลิงใหม่ 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๙ บ้ำนหนองปลิงใหม ่มเีนือ้ที่ประมำณ ๐.๕๑0 

 ตร.กม. หรอื ๓๑๙.๐๗๐ ไร่ 
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  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิงใหม่ ปัจจุบัน คอื นำยจ ำลอง  มหงิษำเดช 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำยหอม  ช้ันกระโทก และ  

 นำยมนต์  ศูนย์ส ำโรง 

  หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 
 

  ๑. สถานที่ตั้ง พื้นที่ขอบเขตของหมู่ที่ ๑๐ บ้ำนหนองตะลุมปุ๊กใหม ่มเีนือ้ที่ประมำณ 

 ๑.๓๖๕ ตร.กม. หรอื ๘๕๓.๖๗๐ ไร่ 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ปัจจุบัน คือ นำยปรีชำ  แซ่เล้ำ 

  ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบัน คอื นำงบังอร  ช่องงำม และ 

 นำยดิเรก คงสูงเนิน 
 

     ลักษณะภูมิประเทศ  

  ลักษณะพืน้ที่โดยทั่วไปของต ำบลหนองบัวศำลำ มีควำมลำดชั้น ๐-๕% โดยแบ่งสภำพพื้นที่ได้

ดังนี้ คือ  

  บริเวณทำงตอนเหนอื มีลักษณะพืน้ที่เกือบรำบถึงรำบ 

  บริเวณทำงตอนใต้ มีลักษณะพืน้ที่เป็นที่รำบลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย ลำดเอียงจำกทิศใต้

ไปทำงทิศเหนอื และค่อนไปทำงทิศตะวันออกบริเวณบ้ำนใหม่หนองแหน 

     ลักษณะภูมิอากาศ  

  ต ำบลหนองบัวศำลำตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งเกิดจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ 

หรอืควำมกดอำกำศระหว่ำงผืนแผน่ดินอันกว้ำงใหญ่ของทวีปเอเชีย ที่อยู่ทำงเหนอืขึน้ไปกับมหำสมุทร

อินเดียและมหำสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ตอนใต้ ท ำให้เกิดลมประจ ำฤดูที่เรยีกว่ำ “ลมมรสุม” โดยในฤดูฝนจะ

มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำน พำเอำควำมชื้นมำด้วย ท ำให้เกิดฝนตก แต่ปริมำณน้ ำฝนมไีม่มำก

นัก เนื่องจำกมีเทือกเขำสันก ำแพงและเทือกเขำดงพญำเย็นกั้นอยู่ ส่วนในฤดูหนำวจะมีลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนอืพัดผ่ำนน ำเอำควำมหนำวเย็นและแหง้แล้งมำด้วยท ำให้อุณหภูมลิดลงโดยทั่วไป 

 สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป มีอำกำศรอ้น ฝนตกกับแห้งแล้งสลับกัน สภำพภูมอิำกำศดังกล่ำว

ขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำงดังตอ่ไปนี้ 

 ๑) ที่ตัง้ต ำบลหนองบัวศำลำตั้งอยู่ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ ๑๔๕๕๒ เหนอื และเส้นแวงที่ 

๑๐๒๐๘๕ ตะวันออก มีโอกำสได้รับแสงตรงจำกดวงอำทิตย์ปีละ ๒ ครั้ง ท ำใหอุ้ณหภูมิเฉลี่ยทุกเดือน

สูงกว่ำ ๒๐ องศำเซลเซียส ลักษณะภูมิอำกำศจึงเป็นแบบทุ่งหญ้ำเมืองรอ้น 

  ๒) ทิศทำงลม ตกอยู่ภำยใต้อทิธิภำพของลมมรสุมฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ ฤดูหนำวได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  ๓) ลักษณะภูมปิระเทศ บริเวณทำงตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ จะมีลักษณะเป็น

ภูเขำสูง โดยมีเทือกเขำ ๒ แนว ขวำงกั้นทิศทำงลม จังหวัดนครรำชสีมำจึงจัดอยู่ในเขตเงำฝนของภำค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ซึ่งสง่ผลกระทบต่อต ำบลหนองบัวศำลำด้วย 

  ๔) ระยะห่ำงจำกทะเล พืน้ที่ที่อยู่ใกล้ทะเลอำกำศจะมีควำมชืน้สูง และอุณหภูมขิองอำกำศจะ

มีน้อยกว่ำพืน้ที่ที่ลกึเข้ำไปในแผน่ดิน ต ำบลหนองบัวศำลำอยู่ห่ำงจำกอ่ำวไทยประมำณ ๓๐๐ กิโลเมตร 

ประกอบกับอยู่ในเขตอับลม ท ำใหอุ้ณหภูมคิ่อนข้ำงสูงและปริมำณน้ ำฝนน้อย 
 

     ทรัพยากรดิน 

  พืน้ที่ต ำบลหนองบัวศำลำ มีช้ันดนิหรอืช้ันหินตำ่งๆ ดังนี้ 
 

รายการชั้นดินหรอืชั้นหิน ความลึก (เมตร) หมายเหตุ 

- ดินเหนยีวปนดินรว่นสีเทำ ๐-๒๐ *เลือกพัฒนำบ่อน้ ำบำดำล 

- ดินเหนยีวปนทรำย ๒๐-๔๐ ที่ให้น้ ำดีที่ ๗๕ เมตร 

- ทรำยละเอียดสีเทำ ๔๐-๔๕  

- ทรำยปนดินเหนยีวสีเหลอืง ๔๕-๔๘  

- ทรำยละเอียดสีแดง ๔๘-๕๒  

- ทรำยปนดินเหนยีวสีแดง ๕๒-๖๐  

- กรวดทรำยสีเทำ ๖๐-๗๐  

- ดินเหนยีวสีแดง ๗๐-๗๕  

 

     สภาพทางสังคม 

 ๑.  การศึกษา องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ มศีูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำม

รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

     หมูท่ี่ 2 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก 

     จัดตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545  

     ปัจจุบันมีนักเรียนจ ำนวน  197  คน 

 1.2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

     หมูท่ี่ 8 บ้ำนหนองตำคง 

      จัดตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552  

      ปัจจุบันมนีักเรียนจ ำนวน 50 คน 
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 1.3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

     หมูท่ี่ 5 บ้ำนอ่ำงหนองแหน 

      จัดตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2553  

      ปัจจุบันมนีักเรียนจ ำนวน 32 คน 
 

ที่มา : กองกำรศกึษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ, กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕6 

 ๒.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ต ำบลหนองบัวศำลำ มวีัดทั้งสิ้นจ ำนวน 6 วัด ดังนี้ 

     วัดหนองตะคลอง หมู่ที่ 1 

     วัดหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 2 

     วัดบ้ำนหนองบัวศำลำ หมู่ที่ 4 

     วัดหนองโสมง หมู่ที่ 6 

     วัดหนองตำคง หมูท่ี่ 8 

     วัดหนองปลิง หมู่ที่ 9 

 ๓.  สาธารณสุข 

  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลหนองปลิง (รพ.สต.หนองปลิง) 

  ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 ๔.  หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขำ้วนครรำชสีมำ  

  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ ภำค ๕ 

  ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครรำชสีมำ 

  ส ำนักงำนบ ำรุงทำงนครรำชสีมำที่ ๓ (นครรำชสีมำ) 

  ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครรำชสีมำ 

  ศูนย์วิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ที่ 5 (นครรำชสีมำ) 

  ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดภำค ๓ 

  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมอืง ๔ 

  ส ำนักงำนทำงหลวงชนบท จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

13 



บทที ่บทที ่33  
  

สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิน่ในปทีี่ผ่านมาสรุปผลการพัฒนาทอ้งถิน่ในปทีี่ผ่านมา  
 

ผลการพัฒนาท้องถิน่ ปงีบประมาณ พผลการพัฒนาท้องถิน่ ปงีบประมาณ พ..ศศ. . 25552555 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕5 ตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

 

งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้สรุปงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแยกเป็นงบประมาณในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 

รายรับตามประมาณการ   

     ภาษีอาการ 8,418,448.60 8,518,355.10 

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,087,781.00 1,261,899.00 

     รายได้จากทรัพย์สิน 211,883.73 360,584.43 

     รายได้เบ็ดเตล็ด 197,020.00 344,880.00 

     ภาษีจัดสรร 35,187,999.60 40,667,097.94 

     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,220,636.00 16,220,636.00 

รวมเงนิตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 61,323,768.93 67,373,452.47 

                เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รางวัลการจัดเก็บรายได้ 337,052.00 

                รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 10,512,121.00 

                                รวมรายรับทั้งสิ้น 78,222,625,47 

 

 

 



 

รายจ่ายตามประมาณการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

     งบกลาง 2,218,300.00 1,498,610.42 

     เงินเดือน 7,826,700.00 6,201,200.00 

     ค่าจ้างช่ัวคราว 3,931,300.00 3,185,287.00 

     ค่าตอบแทน 5,877,500.00 3,999,288.25 

     ค่าใช้สอย 11,503,800.00 7,619,050.77 

     ค่าวัสดุ 6,487,700.00 4,836,894.55 

     ค่าสาธารณูปโภค 582,000.00 418,593.89 

     เงินอุดหนุน 4,523,600.00 4,378,172.59 

     ค่าครุภัณฑ์ 8,609,200.00 7,546,750.00 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,739,000.00 9,709,000.00 

     รายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 61,319,100.00 49,412,847.47 

                รวมเงินรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 10,207,997.00 

                                รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 59,620,844.47 
  

                                                รายรับ  สูงกว่า  รายจ่าย 18,601,781.00 
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ผลการด าเนนิงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตะคลอง 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 350 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 1,050 ตาราง

เมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 100 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

638,000 634,073 

โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตะคลอง 

    - ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรอืมีพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 40 ตารางเมตร 

15,000 14,927 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 228 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 912 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

400,000 399,500 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านอ่างหนองแหน 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 171 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 684 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 67 เมตร หรอืมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 335 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

450,000 449,500 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านหนองโสมง 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 232 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 928 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 420,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่หนองแหน 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 77 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 308 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 200 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

485,000 483,001.82 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านหนองปลงิใหม ่

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 66 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 330 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 145 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 725 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

474,000 473,000 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 280 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 1,120 ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 466,000 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัวศาลา 

    - ถนนลูกรัง กวา้ง 4 เมตร หนาเฉลีย่ 0.6 เมตร ระยะทางไม่

น้อยกวา่ 1,500 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 6,000 ตาราง

เมตร หรอืมีปรมิาณไม่นอ้ยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

500,000 499,000 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่หนองแหน 

    - ถนนลูกรัง กวา้ง 5 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 100 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 500 ตารางเมตร 

15,000 15,018.71 

โครงการก่อสรา้งอาคารโรงจอดรถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 บ้านหนองปลงิใหม่ 

    - อาคารโรงจอดรถดับเพลิงอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 13 

เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมเทพืน้คอนกรีตโรงจอดรถหลงัเดิม 

ขนาดพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 200 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

1,500,000 1,499,900 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการถมดนิคันสระน้ า หมู่ท่ี 3 บ้านหนองปลงิ 

    - ถมดินคันสระน้ า ยาวไมน่้อยกวา่ 210 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกวา่ 6,720 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 499,900 

 

ผลการด าเนนิงานตามการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2555 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตะคลอง 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางไมน่้อยกวา่ 13 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 45.5 

ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 60 เมตร หรอืมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 180 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

104,000 99,611.20 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองปลงิ 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 90 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 540 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

254,000 250,652.85 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านอ่างหนองแหน 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 90 เมตร หรอืมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 450 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.5 เมตร หนา 0.1 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 42 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 105 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 136 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 544 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 418,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่หนองแหน 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 90 เมตร หรอืมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 360 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 173 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 692 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

502,000 389,900 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านหนองตาคง 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 350 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 1,400 ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

651,000 539,781.30 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านหนองปลงิใหม ่

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 25 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 75 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางไมน่้อยกวา่ 35 เมตร หรอืมีพื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 122.5 

ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางไมน่้อยกวา่ 25 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 87.5 

ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

132,000 129,069.60 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 150 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 600 ตารางเมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 108 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 432 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

478,000 384,900 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัวศาลา 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 140 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 420 ตารางเมตร  

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 800 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 3,200 ตาราง

เมตร 

    - ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร หนา 0.1 เมตร ระยะทาง 

ไม่น้อยกวา่ 173 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 692 ตารางเมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

382,800 287,705.88 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 บ้านหนองโสมง 

    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง

ไม่น้อยกวา่ 184 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 1,472 ตาราง

เมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 499,900 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตะคลอง 

    - รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.3 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.3 เมตร พรอ้มฝาปดิคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 13 เมตร 

20,000 19,156 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตะคลอง 

    - รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.4 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.4 เมตร พรอ้มฝาปดิคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 237 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย 

376,000 360,132.80 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองปลิง 

    - ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

1 x 1 เมตร จ านวน 143 ทอ่น พรอ้มบ่อพักขนาด 1.5 x 1.5 

เมตร จ านวน 5 บ่อ และบอ่ดกัน้ าล้นขนาด 3 x 1.5 เมตร 

จ านวน 1 บ่อ พรอ้มปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

505,000 498,347.15 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัวศาลา 

    - ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.6 x 1 เมตร จ านวน 20 ทอ่น พรอ้มดาดปากทอ่ 

27,000 20,294.12 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับการอนุมัต ิ

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านหนองตาคง 

    - รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.4 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.4 เมตร พรอ้มฝาปดิคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 

1 ป้าย 

126,800 105,118.70 

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านหนองปลงิใหม่ 

    - รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 0.4 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.4 เมตร พรอ้มฝาปดิคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 232 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 

1 ป้าย 

368,000 359,830.40 

โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ท่ี 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

    - เดินท่อประปา PVC. ช้ัน 8.5  2 นิว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 

450 เมตร 

37,000 30,665 

โครงการก่อสรา้งหอถังสงูสง่น้ าประปา หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ก 

    - หอถังสูงสง่น้ าทรงแชมเปญ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 15 

ลูกบาศก์เมตร ระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย 

200,000 165,759 

โครงการก่อสรา้งหอถังสงูสง่น้ าประปา หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ก 

    - หอถังสูงสง่น้ าทรงแชมเปญ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 12 

ลูกบาศก์เมตร เจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ พรอ้มฐานราก ชุด

กรองสนิมเหล็ก พรอ้มลงเครื่องสูบน้ า (Submersible) ขนาดไม่

น้อยกวา่ 1.5 แรงม้ แบบจมน้ าได้ จ านวน 1 เครื่อง ระบบไฟฟ้า 

จ านวน 1 ชุด พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

410,000 339,814 

โครงการก่อสรา้งถงักรองน้ าสนิมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

    - กอ่สรา้งถังกรองน้ า ชุดกรองสนิมเหล็ก 50,000 41,442 
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บทที ่บทที ่44  
  

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปียุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสมีายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา 
 

วสิัยทัศน์วสิัยทัศน์ : “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอสีาน” 
  

พันธกิจ 

 1.  บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑเ์มืองนา่อยู่ขององค์การ 

 1.  อนามัยโลก 

  2.  ขับเคลื่อนกระบวนการการมสี่วนรว่มพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอือ้อาทรและสังคม 

 1.  สมานฉันท์ 

  3.  สนับสนุนการผลักดันใหเ้กิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงในภูมิภาคและประเทศ 

 1.  เพื่อนบ้าน 

  4.  สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว 

  5.  สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 

 1.  อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  6.  เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความ 

 1.  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  7.  บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน 

  8.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรอื 

 1.  ธรรมาภบิาล 
  

เป้าประสงค ์

  1.  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลัก รองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

 1.  เพื่อมุ่งสูเ่มืองที่น่าอยู่ 

  2.  พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

  3.  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้า รองรับ 

 1.  ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



  4.  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 

  5.  เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแขง่ขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่องโยงหว่งโซ่ 

 1.  อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

  2.  พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรับ 

 1.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑชุ์มชนเพื่อสรา้งและกระจายรายได้ไปสู่ 

 1.  ประชาชนในพื้นที่ 

 4.  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

 5.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 

 6.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน 

เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
 

เป้าประสงค์ 

 -   เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมภิาคอินโดจีนสู่การเป็น 

“ครัวของโลก” 

 -   มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดหว่งโซ่การผลติ 

 -   เป็นฐานการผลติพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี ้

 1)  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลติภาพภาคเกษตรกรรม 

เพื่ออาหารปลอดภัย 

 2)  สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและ 

พัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล 

 3)  พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

 4)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5)  พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน 

และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ 

 -   เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มรีะบบโลจสิติกส์ ระบบ 

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างสมดุล 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี ้

 1)  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 

อินโดจีน 

 2)  พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจสิติกส์การค้าและ 

การลงทุน 

 3)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

 4)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 
 

เป้าประสงค์ 

 -   เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์ 

อารยธรรมขอมที่เก่าแก่ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพื่อนบ้านสู่สากล 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

 1)  พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหลง่

ท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน 

 2)  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

 3)  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลติภัณฑ์ชุมชน OTOP 

โดยเฉพาะผลติภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

 

24 



 4)  พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 

 5)  วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถงึและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

เป้าประสงค์ 

 -   เป็นเมืองนา่อยู่ วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม 

มีความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 -   ลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการ

มีงานท้าและมีรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

 1)  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 

 2)  พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเข้าถึงการศกึษา 

 3)  ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 

 4)  สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน 

 5)  ช่วยเหลอืผูสู้งวัย ผู้พิการทุพพลภาพ และผูด้้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัว

อบอุ่น 

 6)  เสริมสร้างจติส้านึกสาธารณะและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและ

สังคมอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบรหิารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
 

เป้าประสงค์ 

 -   เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้้าเสีย 

 -   ภาคีทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งน้้าในพืน้ที่อย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี ้

 1)  พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มคีุณภาพและสะอาด 

 2)  บริหารจัดการน้้า เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้้าผวิดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภค 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
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 3)  พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้้าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4)  สนับสนุนเกษตรกรท้าแหล่งน้้าในไร่นา พร้อมผันน้้าจากลุ่มน้้าอื่นๆ และสร้างระบบ

โครงขา่ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5)  สร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการใช้น้้า การตระหนักถึงคุณค่าน้้า และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้า

อย่างมสี่วนร่วม 

 6)  วิจยัและพัฒนาองค์ความรูแ้ละข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
 

เป้าประสงค์ 

 -   เป็นศูนย์กลางกองก้าลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่ส้าคัญในภูมิภาคและประเทศ 

 -   เป็นศนูย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา

สังคม ความมั่นคงในพืน้ที่และภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

 1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขของชาติ 

 2)  การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปราม 

ยาเสพติด 

 3)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 

 4)  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

 5)  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
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นโยบายนายกองค์การบรหิารส่วนต้าบลหนองบัวศาลานโยบายนายกองค์การบรหิารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 
 

ค้าแถลงนโยบาย 

ของ 

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 

วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 

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

เรยีน ท่านประธานสภา และสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 

  ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 11๗/255๔ 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. 255๔ ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาและนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา แล้ว 

  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 58/5 แหง่พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กระผม นายจ้าเริญ เปล้ากระโทก 

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา ขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองบัวศาลาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา อันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองบัวศาลาของผูบ้ริหาร ที่ได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 

   เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาทุกท่าน ตามที่

ได้มกีารเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาโดยตรงจากประชาชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

6 พฤศจกิายน พ.ศ. 255๔ กระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ด้ารงต้าแหนง่ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหนองบัวศาลาได้รับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้งเรียบร้อยแลว้ ช่วงระยะ 

เวลาต่อจากนี้ 4 ปี จะต้องเป็นระยะเวลาที่กระผมจะต้องปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่

ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี ้กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตาม

เจตนารมณ์ของประชาชน โดยยึดหลัก 5 ประการ คอื 

  1.  ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

  2.  ความโปร่งใส 

  3.  ความเป็นธรรม 

  4.  ความประหยัด 

  5.  ความมปีระสิทธิภาพในการท้างาน 
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   กระผมได้ก้าหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา โดยมี

เจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา ให้มเีสถียรภาพเกิดความมั่นคง 

นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวติ

และคุณค่าทางสังคม นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้าน

บริหารจัดการและบริการประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวต้าบลหนองบัวศาลาทุกคน 

   ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาเป็นไปตามภารกิจ

และเป้าหมายที่ ตั้งไว้ จึงได้ก้าหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 

ดังนี้ 

 

1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

  เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุน 

ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะด้าเนนิการปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักใหไ้ด้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถ

เชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า ให้ควบคู่ไปกับการ

ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมูบ่้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา 

เพื่อให้สามารถระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้้าท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิของประชาชน และผูใ้ช้เส้นทางสัญจรไป-

มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลใหเ้พียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน 

 

2. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

  เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรยีนรู้ พัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตา่งๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่ม

มูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง

“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและด้ารงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งถึงแม้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลจะด้าเนนิการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

รวมทั้งอ้านวยความสะดวกให้ค้าแนะน้า บริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่ม

อาชีพและสนับสนุนการจ้าหน่ายสินค้า 
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3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีมคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถสืบ

ทอดวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นมศีาสนาเป็นเครื่องช้ีน้า ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบ

การศกึษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐาน

และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมี

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ องค์การบริหารส่วนต้าบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลใหม้ีชีวติความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ บริการความรูด้้านสาธรณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้

ประชาชนมีโอกาส ออกก้าลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสรา้งสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน 

ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาจจะขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

และเพียงพอแก่ความต้องการ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดงีามและมีคุณธรรม ฟื้นฟูและสง่เสริมศลิปะ 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป รักษาความสงบเรียบร้อย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต้าบลตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัย

ธรรมชาติตา่งๆ 

 

4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษ ชุมชน สังคมมีสว่นร่วม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต้าบลจะส่งเสริมการมีสว่นร่วม

ขององค์กรประชาชนองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ 

มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม นา่อยู่อาศัย มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความ

สะอาด ของถนนหรอืทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 

           เป้าหมายของการพัฒนาคอืให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นและมีสว่นร่วมทาง 

การเมอืงอย่างตอ่เนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมศีักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลจะบริหารจัดการบนพืน้ฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตาม

หลักธรรมาภิบาลและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต้าบลใหส้ามารถบริการแก่ประชาชนให้ ได้รับ

ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาซือ้
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เครื่องมือ อุปกรณ์และการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลใหม้ีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่ท้องถิน่ 
 

วสิัยทัศน์วสิัยทัศน์ : ““ภายในปี พภายในปี พ..ศศ. . 25602560  องค์การบริองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา  

      จะเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จะเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

      ทันสมัยทันสมัย  บริการประทับใจบริการประทับใจ  ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจ  

      พอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยผู้บริหารมือพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยผู้บริหารมือ  

      อาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูงอาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง””  
  

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการใหเ้ป็นองค์กรที่มีสมรรถะสูงตามหลักธรรมาภบิาล 

 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอ้มทั้งลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 

 3. จัดให้มรีะบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พร้อมทั้งปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานใหม้ีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 

 1. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา เป็นองค์กรที่มีขดีความสามารถสูง (สมรรถนะ) 

มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนด้วยความประทับใจและทันสมัย 

 2. ชุมชนมรีะบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน และเพียงพอ 

ต่อความตอ้งการของประชาชน 

 3. ชุมชนมเีศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถด้ารงตนอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีและมีคุณค่า ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
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 5. ระบบการศกึษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และสบืสานให้คงมอียู่ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ((พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๗๗--๒๕๕๒๕๕๙๙)) 

 เพื่อให้วิสัยทัศนท์ี่ตัง้ไว้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง

บัวศาลา จึงก้าหนดยุทธศาสตร์หลักที่จะด้าเนินการให้ประสานความส้าเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์ และมี

แนวทางการพัฒนา จ้านวน 24 แนวทาง ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการ 1.1 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 

สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  จัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลัก 

ตามหลักธรรมาภิบาล และการ ธรรมาภิบาล 

บริการประชาชน 1.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของ 

 องค์กรให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

 1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 ประชาชน 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 2.1 การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน ทางบก  

พื้นฐาน ทางน้้า และทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขต 

 ชุมชนและท้องถิ่น 

 2.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า 

 ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลอง ระบบประปา และการ 

 กระจายการใชป้ระโยชน์ 

 2.3 การผังเมอืงรวมของท้องถิ่น 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชพี/กลุ่มสตรี/กลุ่มเกษตรกร 

เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญา 3.2 การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชีพ 

เศรษฐกิจพอเพียง และด้ารงตนอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพียง 

 3.3 การพัฒนาความรูด้้านวิชาการ เพื่อสง่เสริมและพัฒนา 

 คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 /และแหล่งเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4. การบริหารจัดการทรัพยากร  4.1 เสริมสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ 

 จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 4.2 การปรับทัศนยีภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณรอบสระน้้า  

 และสองข้างทางภายในท้องถิ่น และส่งเสริมการจัด 

 สวนสาธารณะชุมชน 

 4.3 การประสานความรว่มมอืแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครัฐและ 

 ภาคเอกชน แบบครบวงจร 

 4.4 การรณรงคแ์ก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัด 

 พลังงาน 

 4.5 การบริหารจัดการบ้าบัดน้้าเสีย 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ 5.๑ จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน และ 

คุณค่าทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของ 

 ประชาชน สูก่ารมีสุขภาพที่ด ี(คุ้มครองผูบ้ริโภค/การควบคุม 

 ป้องกันโรคติดตอ่/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/ 

 อนามัยโรงเรยีน) 

 5.2 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนา 

 มาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มหีนว่ยรับ-ส่งผูป้่วยระดับ 

 โซนทุกโซน สามารถประสานการท้างานกับหนว่ยบริการ 

 สาธารณสุขได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส์ 

 ผูย้ากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคม และ 

 การสังคมสงเคราะห ์ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 

 อาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์ตอ่ส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่า 

 ทางสังคม 

 5.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัย 

 ในชีวติและทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้้า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความ 

 ปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนต้ารวจบ้าน/อปพร. ให้ 

 ท้างานอย่างมีคุณภาพ 

 5.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (ปัญหายาเสพติด 

 /ปัญหาการว่างงาน/ปัญหาความยากจน) 

 5.7 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้าง 

 คุณภาพชีวติ 

 6. การส่งเสริมและพัฒนา  6.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษา 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  

ประเพณีท้องถิ่น ประถมศึกษา มัธยมศกึษา ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

 6.2 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

 เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

 6.3 การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 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 7 575,000 6 175,000 6 175,000 19 925,000 

การสง่เสริมศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภบิาล         

    ๑.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มี 10 5,655,000 7 3,875,000 7 3,875,000 24 13,405,000 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงาน         

    ๑.๓ การพัฒนาคุณภาพและประสทิธิภาพในการให้บรกิารประชาชน 4 480,000 3 160,000 3 160,000 10 800,000 

รวม 21 6,710,000 16 4,210,000 16 4,210,000 53 15,130,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         

    ๒.๑ การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทางบก ทางน้้าและ ๒๒ ๒๑,๔๖๙,๐๐๐ ๙ ๕,๕๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๗๒๐,๐๐๐ ๔๑ ๓๑,๗๔๙,๐๐๐ 

ทางระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทที ่บทที ่๕๕  

บัญชีสรปุโครงการพัฒนาบัญชีสรปุโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 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 8 2,450,000 4 1,100,000 3 750,000 15 4,300,000 

ขุดสระ พัฒนาแหลง่น้้า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใช้         

ประโยชน์         

    ๒.๓ การผังเมอืงรวมของท้องถิ่น 2 160,000 2 160,000 2 160,000 6 480,000 

รวม ๓๒ ๒๔,๐๗๙,๐๐๐ ๑๕ ๖,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๕,๖๓๐,๐๐๐ ๖๒ ๓๖,๕๒๙,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญา         

เศรษฐกจิพอเพียง         

    ๓.๑ การสง่เสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ/กลุม่สตร/ีกลุ่มเกษตรกร 5 917,000 5 917,000 5 917,000 15 2,751,000 

    ๓.๒ การสง่เสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชีพและด้ารงตน 3 250,000 3 250,000 3 250,000 9 750,000 

อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง         

    ๓.๓ การพัฒนาความรู้ด้านวชิาการ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพ 2 55,000 2 55,000 2 55,000 6 165,000 

ผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรูชุ้มชน/และแหลง่เรียนรู้         

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง         

รวม 10 1,222,000 10 1,222,000 10 1,222,000 30 3,666,000 

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม         

    ๔.๑ เสริมสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 3 90,000 3 90,000 3 90,000 9 270,000 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม         

    ๔.๒ การปรับทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณรอบสระน้้า และ 3 1,050,000 2 550,000 1 50,000 6 1,650,000 

สองข้างทางภายในท้องถิ่น และสง่เสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน         ๓
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 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 ๔ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 

ภาคเอกชน แบบครบวงจร         

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

    4.5 การบริหารจัดการบ้าบัดน้้าเสยี 1 ๒0,000 ๑ ๒0,000 ๑ ๕๑0,000 ๓ ๖0,000 

รวม ๑๒ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๙ ๕๑๐,๐๐๐ ๓๑ ๕,๕๓๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม         

    ๕.๑ จัดระบบสุขภาพแบบมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่นและการส่งเสริม ๑๐ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๖๕,๐๐๐ ๓๐ ๔,๐๙๕,๐๐๐ 

สุขภาพภาคประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูก่ารมสีุขภาพ         

ท่ีดี (คุ้มครองผู้บรโิภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไมติ่ดต่อ/การฟื้นฟู         

สุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน)         

    ๕.๒ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐาน - - - - - - - - 

ศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มหีน่วยรับ-สง่ผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน สามารถ         

ประสานการท้างานกับหน่วยบรกิารสาธารณสุขได้อย่างมปีระสทิธิภาพ         

    5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์ผู้ยากไร้ 8 4,530,000 8 4,530,000 8 4,530,000 24 13,590,000 

เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์         

ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรือการสร้างประโยชน์ต่อ         

สว่นรวม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม         

    5.4 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 10 7,555,000 8 305,000 8 305,000 26 8,165,000 

และทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้้า         
 

๓
6 



 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 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 3 225,000 3 225,000 3 225,000 9 675,000 

โดยสง่เสริมและสนับสนุนต้ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท้างานอย่างมคีุณภาพ         

    5.6 การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา 9 460,000 8 405,000 8 405,000 25 1,270,000 

การว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น         

    5.7 การสง่เสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิต 8 2,030,000 5 550,000 4 480,000 17 3,060,000 

รวม 48 16,165,000 42 7,380,000 41 7,310,000 131 30,855,000 

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม         

และประเพณีท้องถิ่น         

    6.1 การสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถงึการศึกษาทั้งในและ 6 6,010,000 5 5,610,000 5 5,610,000 16 17,230,000 

นอกระบบโรงเรยีน ทัง้ระดับก่อนวัยเรยีน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา         

ปริญญาตร ีและภาคประชาชน         

    6.2 การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ 23 3,735,000 21 2,605,000 20 2,595,000 64 8,935,000 

มาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ         

    6.3 การสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่นให้คงอยู่สืบไป 9 595,000 9 595,000 9 595,000 27 1,785,000 

รวม 38 10,340,000 35 8,810,000 34 8,800,000 107 27,950,000 

รวมทั้งส้ิน ๑๖๑ ๖๒,๕๒๖,๐๐๐ ๑๒๘ ๒๙,๔๕๒,๐๐๐ ๑๒๕ ๒๗,๖๘๒,๐๐๐ ๔๑๔ ๑๑๙,๖๖๐,๐๐๐ 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล 

1 โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดกิจกรรมรณรงค์ในการ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนเห็นความส าคัญใน ส านักงาน 

 ส าคัญของชาติ ความส าคัญของสถาบันส าคัญ ปกป้องสถาบันส าคัญของ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การปกป้องสถาบันส าคัญของ ปลัด อบต. 

  ในชาติ ชาติ    ชาติ  

2 โครงการประชุมประชาคม เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ จัดประชุมประชาคม เพื่อ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ สามารถมแีนวทางในการแก้ไข ส านักงาน 

 หมูบ้่าน เพื่อชีแ้จงแนวทาง ประชาชน และสง่เสรมิความ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปัญหาและสนองตอบต่อความ ปลัด อบต. 

 การพัฒนาและรวบรวม เข้าใจอันดีระหว่างประชาชน     ต้องการของประชาชนได้อย่าง  

 ปัญหาความต้องการ กับ อบต.     แท้จรงิ  

 ประกอบการจัดท าแผน        

 พัฒนาสามปี        

3 โครงการสง่เสริม/สนับสนุน เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ สง่เสริมและสนับสนุนการ 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการ ส านักงาน 

 การจัดท าแผนชุมชน ประชาชน และใชเ้ป็นแนวทาง จัดท าแผนชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ก าหนดทิศทางการพัฒนา ปลัด อบต. 

  ในการพัฒนาท้องถิ่น     ท้องถิ่น  
 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

4 โครงการจัดท าวารสารและ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดท าวารสารของ อบต. 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ สามารถประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 

 จดหมายข่าว เพื่อประชา- ข่าวสารเกี่ยวกับกจิกรรมของ หนองบัวศาลา  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ข่าวสารกิจกรรมของ อบต. ปลัด อบต. 

 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ให้ทราบโดยทั่วกัน     ให้ทราบกันอย่างท่ัวถึง  

5 โครงการปรับปรุง Website เพื่อให้การน าเสนอข้อมูล ปรับปรุง Website ของ อบต. 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ ส านักงาน 

 ของ อบต. และปรับปรุง ข่าวสารของ อบต. เป็นไปอย่าง และปรับปรุงข้อมูล (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต. สะดวกรวดเร็ว ประหยัด ปลัด อบต. 

 ข้อมูลสารสนเทศ/ข้อมูล มปีระสิทธิภาพ เป็นสากล และ สารสนเทศ/ข้อมูลพื้นฐาน    และมปีระสิทธิภาพ  

 พืน้ฐานของต าบล ง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ของต าบล      

6 โครงการสัมมนาปัญหา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ จัดสัมมนาปัญหาคนท้องถิ่น 3๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มแีนวทางในการแก้ไข ส านักงาน 

 คนท้องถิ่น ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทาง  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปัญหาในท้องถิ่นอย่างรอบ ปลัด อบต. 

  ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น     ดา้น  

  ให้รอบดา้น       

7 โครงการปรับปรุงศาลา เพื่อให้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ปรับปรุงศาลาประชาคม 400,000 - - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มี กองช่าง 

 ประชาคมหมูบ้่าน หมูท่ี่ 1 มคีวามพร้อมในการจัดกจิกรรม หมูบ้่าน หมูท่ี่ 1 บ้านหนอง (อบต.)   สภาพท่ีพรอ้มในการจัด  

 บ้านหนองตะคลอง ต่างๆ ตะคลอง    กิจกรรมต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

1 โครงการทุนการศึกษา เพื่อสง่เสริมการศึกษาและ อุดหนุนทุนการศึกษาระดับ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ บุคลากรท่ีไดร้ับทุนฯ มคีวามรู้ ส านักงาน 

 ปริญญาตรี/โท ของบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ปริญญาตรี/โท ของบุคลากร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสามารถ เกิดประโยชน์ ปลัด อบต. 

 ในองค์การบรหิารสว่นต าบล ความสามารถ ในองค์การบรหิารสว่นต าบล    ต่อการพัฒนาองค์กร  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

2 โครงการพนักงานสว่นต าบล เพื่อสง่เสริมให้พนักงานสว่น ประเมนิผลการปฏบัิติงาน 5,000 5,000 5,000 พนักงานสว่นต าบล/พนักงาน ส านักงาน 

 ดเีดน่ ต าบล/พนักงานจา้ง เกิดการ ของพนักงานสว่นต าบล/ (อบต.) (อบต.) (อบต.) จา้ง เกิดการพัฒนาตนเอง ปลัด อบต. 

  พัฒนาตนเอง และเป็นขวัญ พนักงานจ้าง ในรอบ 1 ปี    และเกิดแรงจูงใจในการปฏบัิติ  

  ก าลังใจให้แก่พนักงาน     งานเพิ่มขึน้  

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อสง่เสริมให้คณะผู้บรหิาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 3๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ส านักงาน 

 ดูงาน สมาชิกสภาฯ พนักงานสว่น  (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ ปลัด อบต. 

  ต าบลและลูกจา้ง ได้แลกเปลี่ยน     ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กรให้เกิด  

  ประสบการณ์ และสามารถน า     ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

  ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กร       

4 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การบรหิารจัดการ และ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ การบริหารจัดการและการ ทุกสว่นราชการ 

 เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพใน การปฏิบัติงานในดา้นต่างๆ  และเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปฏบัิติงานมีประสทิธิภาพมาก  

 การบริหารจัดการ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน    ขึน้ สนองตอบต่อความ  

 และการบรกิารประชาชน สูงสุด ในดา้นต่างๆ    ต้องการของประชาชนได้  

5 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้คณะผู้บรหิารและสมาชิก จัดฝึกอบรมและศกึษาดูงาน 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ส านักงาน 

 ดา้นกฎหมายส าหรับคณะ  สภา อบต. ได้แลกเปลี่ยน ดา้นกฎหมาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต. สามารถน าความรูท่ี้ได้ ปลัด อบต. 

 ผู้บรหิาร/สมาชิกสภา อบต. ประสบการณ์ และสามารถน า     รับมาพัฒนาองค์กรได้  

 หรอืประชาชนท่ัวไป ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กร       
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏบัิติ เพื่อสง่เสริมศักยภาพในการ จัดฝึกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพ ๒5๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐ บุคลากรของ อบต. สามารถ ส านักงาน 

 การ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน ปฏบัิติงานและพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปฏบัิติงานได้อย่างมปีระสิทธิ ปลัด อบต. 

 การปฏิบัติงานและพัฒนา ทางด้านภาษาให้กับบุคลากร ทางด้านภาษาให้กับบุคลากร    ภาพ มคีวามรู้และทักษะ  

 ทักษะทางด้านภาษาให้กับ ของ อบต.หนองบัวศาลา ของ อบต.หนองบัวศาลา    ดา้นภาษาเพิ่มขึ้น  

 บุคลากรของ อบต.หนองบัว        

 ศาลา        

7 โครงการพัฒนาและเพิ่ม เพื่อให้ความรูแ้ละประสบการณ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง 50,000 50,000 50,000 บุคลากรในกองคลัง มีความรู้ กองคลัง 

 ประสิทธิภาพในการท างาน ในการท างานแก่บุคลากรของ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) และมปีระสบการณ์ในการ  

 ของบุคลากรของกองคลัง กองคลัง ของกองคลัง    ปฏบัิติงานเพิ่มมากขึน้  

8 โครงการจัดท าระบบ เพื่อรวบรวมความรู้และใชเ้ป็น จัดท าระบบองค์ความรู้ 30,000 - - บุคลากรของ อบต. สามารถ ส านักงาน 

 องค์ความรูภ้ายใน อบต. ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของ ภายใน อบต.หนองบัวศาลา (อบต.)   ประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้ในการ ปลัด อบต. 

 หนองบัวศาลา อบต. ในการประยุกต์ใชใ้นการ     ปฏบัิติงานได้อย่างมปีระสิทธิ  

  ปฏบัิติงาน     ภาพ  

9 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร เพื่อใชใ้นการปฏบัิติงานของ  จัดซือ้รถโดยสาร (รถตู้) 1,300,000 - - การปฏิบัติงานของ อบต. เกิด ส านักงาน 

 (รถตู้) อบต.  (อบต.)   ประสิทธิภาพ ปลัด อบต. 

10 โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า เพื่อใชใ้นการปฏบัิติงานของ จัดซือ้รถตัดหญ้า 550,000 - - การปฏิบัติงานของ อบต. เกิด ส านักงาน 

 (รถฟาร์มแทรกเตอร์) อบต. (รถฟาร์มแทรกเตอร์) (อบต.)   ประสิทธิภาพ ปลัด อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธภิาพในการให้บริการประชาชน 

1 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต. มรีายได้เพิ่มขึ้นจาก กองคลัง 

 รายได้ และเสริมสร้างแรง ของ อบต. และให้บรกิาร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง (อบต.) (อบต.) (อบต.) การจัดเก็บภาษี และประชาชน  

 จูงใจในการช าระภาษี ประชาชนอย่างท่ัวถึง แรงจูงใจในการช าระภาษี    พึงพอใจในการบรกิาร  

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของ จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 2๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีของ อบต. เกิด กองคลัง 

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

  และเพื่อให้ อบต. มขี้อมูลในการ ปัจจุบัน    มขี้อมูลพรอ้มในการวางแผน  

  วางแผนจัดเก็บรายได้     จัดเก็บรายไดต่้อไป  

3 โครงการหน่วยบรกิาร เพื่อรับทราบปัญหา/ความ ออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บรกิาร 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ได้รับทราบปัญหา/ความ ส านักงาน 

 เคลื่อนท่ี เดอืดร้อนของประชาชน และ ในเรื่องต่างๆ กับประชาชนใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต้องการของประชาชน และ ปลัด อบต. 

  เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ท้องถิ่น    สามารถน ามาก าหนดเป็น  

  ระหว่างประชาชนกับ อบต.     แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  

4 โครงการก่อสรา้งโรงจอดรถ เพื่อให้ อบต.หนองบัวศาลา มี ก่อสร้างโรงจอดรถของ 22๐,๐๐๐ - - อบต.หนองบัวศาลา มีโรงจอด กองช่าง 

 อบต.หนองบัวศาลา โรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อ อบต.หนองบัวศาลา (อบต.)   รถ ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  

  ราชการอย่างเพียงพอ     อย่างเพียงพอ  
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 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

1 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 1 บ้านหนอง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองตะคลอง  ตะคลอง    ปลอดภัยขึน้  

2 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี 3 บ้านหนองปลงิ  (อบต.)  ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองปลงิ      ปลอดภัยขึน้  

3 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 4 บ้านหนองบัว (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองบัวศาลา  ศาลา    ปลอดภัยขึน้  

4 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕14,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 5 สะดวกในการสัญจรไปมา เหลก็ หมู่ท่ี 5 บ้านอ่างหนอง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านอ่างหนองแหน  แหน    ปลอดภัยขึน้  

5 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - 500,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 6 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 6 บ้านหนอง  (อบต.)  ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองโสมง  โสมง    ปลอดภัยขึน้  

6 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 7 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 7 บ้านใหมห่นอง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านใหมห่นองแหน  แหน    ปลอดภัยขึน้  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

7 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 88,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 8 บ้านหนอง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองตาคง  ตาคง    ปลอดภัยขึน้  

8 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 62,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 8 บ้านหนอง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองตาคง (เสน้ท่ี 2)  ตาคง (เสน้ท่ี 2)    ปลอดภัยขึน้  

9 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 93,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 8 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 8 บ้านหนอง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองตาคง (เสน้ท่ี 3)  ตาคง (เสน้ท่ี 3)    ปลอดภัยขึน้  

10 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 64,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 9 สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลงิ (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 บ้านหนองปลงิใหม่  ใหม่    ปลอดภัยขึน้  

11 โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ขยายถนนคอนกรตีเสรมิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 เสริมเหล็ก ในเขตต าบล สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก ในเขตต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

12 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - - 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 1 บ้านหนอง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 1 บ้านหนองตะคลอง   (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 ตะคลอง      ปลอดภัยขึน้  

13 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - - 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 2 บ้านหนอง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก   (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 ตะลุมปุ๊ก      ปลอดภัยขึน้  
 

44
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

14 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 7 บ้านใหม่ สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 7 บ้านใหมห่นองแหน   (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 หนองแหน      ปลอดภัยขึน้  

15 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 20๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 8 บ้านหนอง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 8 บ้านหนองตาคง (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 ตาคง      ปลอดภัยขึน้  

16 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 ลาดยาง หมูท่ี่ 9 บ้านหนอง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลงิใหม่ (อบต.)   ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 ปลงิใหม่      ปลอดภัยขึน้  

17 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ 1 บ้านหนอง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 1 บ้านหนองตะคลอง   (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 ตะคลอง      ปลอดภัยขึน้  

18 โครงการก่อสรา้งถนน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หินคลุก หมูท่ี่ ๕ บ้านอ่าง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 5 บ้านอ่างหนองแหน  (อบต.)  ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

 หนองแหน      ปลอดภัยขึน้  

19 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง  - - ๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ 1 บ้านหนองตะคลอง สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 1 บ้านหนองตะคลอง   (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

20 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง  - - ๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ 5 บ้านอ่างหนองแหน สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 5 บ้านอ่างหนองแหน   (อบต.) ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

21 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง  - ๖๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 หมูท่ี่ ๗ บ้านใหมห่นองแหน สะดวกในการสัญจรไปมา หมูท่ี่ 7 บ้านใหมห่นองแหน  (อบต.)  ในการสัญจรไปมา และมคีวาม  

       ปลอดภัยขึน้  

22 โครงการก่อสรา้งทางเท้า เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรตี 21,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก สะดวกในการสัญจร เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้าน (อบต.)   ในการสัญจร  

 หมูท่ี่ 10 บ้านหนองตะลุม  หนองตะลุมปุ๊กใหม่      

 ปุ๊กใหม่        

23 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า 500,000 - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 2 (อบต.)   น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านหนอง  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก      

 ตะลุมปุ๊ก        

24 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า 571,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก รูปตัวยู (อบต.)   น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 3  หมูท่ี่ 3 บ้านหนองปลงิ      

 บ้านหนองปลงิ        

25 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า ๕๐๐,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 4 (อบต.)   น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก หมูท่ี่ 4 บ้านหนอง  บ้านหนองบัวศาลา      

 บัวศาลา        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

26 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า ๕๐๐,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 5 (อบต.)   น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านอ่าง  บ้านอ่างหนองแหน      

 หนองแหน        

27 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า ๕๐๐,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 6 (อบต.)   น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก หมูท่ี่ 6 บ้านหนอง  บ้านหนองโสมง      

 โสมง        

28 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๕๐๐,๐๐๐ - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 8  (อบต.)  น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก หมูท่ี่ 8 บ้านหนอง  บ้านหนองตาคง      

 ตาคง        

29 โครงการก่อสรา้งราง เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า ๕6,๐๐๐ - - การระบายน้ าดขีึน้ และปัญหา กองช่าง 

 ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ป้องกันน้ าท่วม คอนกรตีเสรมิเหล็ก รูปตัวยู (อบต.)   น้ าทว่มลดลง  

 เหล็ก รูปตัวยู หมู่ท่ี 10  หมูท่ี่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก      

 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่  ใหม่      

30 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ง- เพื่อให้ทางระบายน้ า/ท่อระบาย จัดซือ้รถดูดส่ิงโสโครก 12,500,000 - - ทางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า กองช่าง 

 โสโครกและฉีดลา้งท าความ น้ า ไม่เกิดการอุดตัน  (อบต.)   ไม่เกิดการอุดตัน  

 สะอาดท่อระบายน้ า        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

31 โครงการบ ารุงรักษาและ เพื่อให้โครงสรา้งพืน้ฐานในเขต บ ารุงรักษาและปรับปรุง 1,200,๐๐๐ 1,200,๐๐๐ 1,200,๐๐๐ โครงสรา้งพืน้ฐานในเขตต าบล กองช่าง 

 ปรับปรุงท่ีดินและ ต าบล มีสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และ สิ่งก่อสรา้งต่างๆ เช่น ถนน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มสีภาพท่ีดีอยู่เสมอ และ  

 สิ่งก่อสรา้ง รองรับกับการใช้งานของ สะพาน บอ่บาดาล ผิวจราจร    รองรับกับการใช้งานของ  

  ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี รางระบายน้ า ฯลฯ    ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี  

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

 ภูมิภาค สาขาหัวทะเล ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ และตดิต้ังโคมไฟฟ้า (อบต.) (อบต.) (อบต.) อย่างท่ัวถึง  

  ท้ังต าบล สาธารณะ      

33 โครงการบ ารุงรักษาและ เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ใน บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง 

 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  สภาพพร้อมใช้งานเสมอ ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) อย่างท่ัวถึง  

 ภายในต าบล        

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

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

1 โครงการขยายท่อเมนระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ขยายท่อเมนระบบประปา - ๓๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ประปาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 1 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูบ้่าน หมูท่ี่ 1 บ้านหนอง  (อบต.)  อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 บ้านหนองตะคลอง  ตะคลอง      

2 โครงการก่อสรา้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ประปาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 3 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูท่ี่ 3 บ้านหนองปลงิ (อบต.)   อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 บ้านหนองปลงิ        

3 โครงการก่อสรา้งหอถังสูง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ก่อสร้างหอถังสูงสง่น้ าประปา 350,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 สง่น้ าประปา หมู่ท่ี 6 บ้าน การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูท่ี่ 6 บ้านหนองโสมง (อบต.)   อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 หนองโสมง        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

4 โครงการวางท่อเมนระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น วางท่อเมนระบบประปา 40๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 ประปาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 7 การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูบ้่าน หมูท่ี่ 7 บ้านใหม่ (อบต.)   อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

 บ้านใหมห่นองแหน  หนองแหน      

5 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้นการ เจาะบ่อบาดาล 100,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 หมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลงิใหม่ อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง หมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลงิใหม่ (อบต.)   อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

6 โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ขยายเขตระบบประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 หมูบ้่าน  การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง หมูบ้่าน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

7 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้น ขุดลอกคลองส่งน้ าและสระ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 สง่น้ าและสระน้ าสาธารณะ การอุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง น้ าสาธารณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง  

8 โครงการถมดินคันสระน้ า เพื่อพัฒนาแหลง่น้ าอุปโภค- ถมดินคันสระน้ าสาธารณะ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ แหลง่น้ าไดร้ับการพัฒนาให้ กองช่าง 

 สาธารณะ บรโิภค ให้เพียงพอกับความ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) รองรับกับความต้องการของ  

  ต้องการของประชาชน     ประชาชนได้  

9 โครงการชลประทานเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชใ้นการ ขอรับการสนับสนุนจาก 500,000 - - ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการ กองช่าง 

 การเกษตรและอุปโภค- อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง กรมชลประทาน (กรมชลประทาน)   อุปโภค-บรโิภคอย่างท่ัวถึง และหนว่ยงาน 

 บรโิภค       ท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่  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 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศาลา มีความชัดเจนและเป็น  

  ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน     มาตรฐาน  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
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หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 
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๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

2 อุดหนุนส านักงานโยธาธิการ เพื่อสนับสนุนโครงการ สนับสนุนโครงการประเมนิ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ผังเมอืงรวมจังหวัด กองช่าง 

 และผังเมอืง จังหวัด ประเมนิผลและปรับปรุงผังเมือง ผล และปรับปรุงผังเมอืงรวม (อบต.) (อบต.) (อบต.) นครราชสมีา ได้รับการ  

 นครราชสมีา รวม นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา    พัฒนาอย่างมีประสทิธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มเกษตรกร 

1 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ จัดฝึกอบรมและแนะแนว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีงานท าและมรีายได้ ส านักงาน 

  ให้กับประชาชน และลดปัญหา อาชีพให้กับประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มมากขึน้, ปัญหาการ ปลัด อบต. 

  การว่างงาน     ว่างงานลดลง  

2 โครงการแก้จน คนโคราช เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ จัดกิจกรรมแก้จน คนโคราช 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ ประชาชนมีงานท าและมรีายได้ ส านักงาน 

  ให้กับประชาชน และลดปัญหา โดยการให้ความชว่ยเหลอื (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มมากขึน้, ปัญหาการ ปลัด อบต. 

  การว่างงาน ครัวเรอืนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.    ว่างงานลดลง  

3 โครงการสง่เสริมวิสาหกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ สง่เสริมวิสาหกิจชุมชนและ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนมีงานท าและมรีายได้ ส านักงาน 

 ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ให้กับประชาชน และลดปัญหา กลุม่อาชีพในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มมากขึน้, ปัญหาการ ปลัด อบต. 

  การว่างงาน     ว่างงานลดลง  

4 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อสง่เสริมบทบาทของสตรี จัดกิจกรรมสง่เสริมและ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ กลุม่สตรแีละผู้น าชุมชน มี ส านักงาน 

 และพัฒนาบทบาทของสตรี และผู้น าชุมชน ในการรว่ม พัฒนาบทบาทของสตรแีละ (อบต.) (อบต.) (อบต.) บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น ปลัด อบต. 

 และผู้น าชุมชน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้น าชุมชน    เพิ่มขึ้น  

5 โครงการสง่เสริมและ เพื่อพัฒนาให้ผลผลติมีจ านวน สง่เสริมและสนับสนุนกลุ่ม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลผลิตมีจ านวนเพิ่มขึ้น และ ส านักงาน 

 สนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตร เพิ่มขึ้นและได้คุณภาพ เกษตรกรในต าบล พร้อม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้คุณภาพ, การบริหารจัดการ ปลัด อบต. 

   จัดหาพันธุ์พืช     กลุม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชพีและด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

 กินได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ โครงการผักสวนครัว พืชรั้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ปลัด อบต. 

  ประชาชนได้มีพชืผักท่ีปลอด กินได้ พร้อมท้ังมอบพันธุ์ผัก    เศรษฐกจิพอเพียง สามารถ  

  สารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการฝึก    ประหยัดคา่ใช้จา่ยในการ  

  เป็นการประหยัดคา่ใช้จ่าย อบรม    บรโิภค  

  อีกทางหน่ึง       

2 โครงการสง่เสริมการท า เพื่อสง่เสริมการท าเกษตร สง่เสริมการท าเกษตรอินทรยี์ ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 เกษตรกรเริ่มหันมาท าเกษตร ส านักงาน 

 เกษตรอินทรยี์ ตามแนว อินทรยี์ (ผลิตปุ๋ยอนิทรยี์, ปุ๋ย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.) (อบต.) (อบต.) อินทรยี์มากขึน้ ปลัด อบต. 

 เศรษฐกจิพอเพียง ชีวภาพ และปุย๋พืชสด) ให้แก่       

  เกษตรกรในพืน้ท่ี       

3 โครงการสง่เสริมอาชีพ เพื่อสง่เสริมการท าเกษตร สง่เสริมอาชีพเกษตรแนวใหม่ ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 เกษตรกรเริ่มหันมาท าเกษตร ส านักงาน 

 เกษตรและศึกษาดูงาน อินทรยี์ (ผลิตปุ๋ยอนิทรยี์, ปุ๋ย สูอ่าเซียน และศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มากขึน้ และเป็นอาชีพเสริม ปลัด อบต. 

  ชีวภาพ และปุย๋พืชสด) ให้แก่     ลดค่าใชจ้า่ยในครัวเรือน  

  เกษตรกรในพืน้ท่ี       
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
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ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการสง่เสริมและ เพื่อสง่เสริมให้กลุม่เกษตรกร จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร  4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ กลุม่เกษตรกรต่างๆ สามารถ ส านกังาน 

 สนับสนุนศูนย์ถา่ยทอด ได้รับความรู้และวิทยาการ และสนับสนุนการด าเนินงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ  ปลัด อบต. 

 เทคโนโลยีการเกษตร ใหม่ๆ  ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี    ไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ประจ าต าบล สูงสุด การเกษตร      

2 อุดหนุนอ าเภอเมือง เพื่อสง่เสริมให้ประชาชน อุดหนุนอ าเภอเมือง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ประชาชนตระหนักถึงความ ส านักงาน 

 นครราชสมีา ตามโครงการ ตระหนักถึงความส าคัญตาม นครราชสมีา ตามโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส าคัญของหลักเศรษฐกจิ ปลัด อบต. 

 ปรับเปลี่ยนทัศนคติตาม  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ปรับเปลี่ยนทัศนคติตาม    พอเพียง และน าไปใชใ้นชีวิตได้  

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง      

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  1  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม 

1 โครงการบ้านเรือนน่าอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักงาน 

 หมูบ้่านสะอาด ประชาชนให้ดีขึ้น และมสีุขภาพ ต าบลน่าอยู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) และมสีุขภาพดถี้วนหน้า ปลัด อบต. 

  ดถี้วนหน้า       

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

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

 Day) สิ่งแวดล้อม Day)    สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

3 โครงการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา จัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ สภาพแวดล้อมในต าบล ส านักงาน 

 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้ สิ่งแวดล้อมในต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลัด อบต. 

  ในต าบล       

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การปรับทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ า และสองข้างทางภายในท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน 

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

 ให้สวยดว้ยมือเรา คุณภาพน้ าท่ีดีอยู่ในเกณฑ์ ให้สวยดว้ยมือเรา (อบต.) (อบต.) (อบต.) น้ าที่ไดม้าตรฐาน ไม่มีปัญหา ปลัด อบต. 

  มาตรฐาน     มลพิษทางน้ า  

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

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี ๑ บ้าน (อบต.)   สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ ๑ บ้านหนองตะคลอง ความสวยงาม หนองตะคลอง     ท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี 8 บ้าน  (อบต.)  สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ 8 บ้านหนองตาคง ความสวยงาม หนองตาคง     ท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 รอบแหลง่น้ าสาธารณะ รอบแหลง่น้ าสาธารณะให้มี สาธารณะ หมู่ท่ี ๑0 บ้าน (อบต.)   สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และหนว่ยงาน 

 หมูท่ี่ ๑0 บ้านหนอง ความสวยงาม หนองตะลุมปุ๊กใหม่     ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตะลุมปุ๊กใหม่       
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อให้การบรกิารก าจัดขยะ จัดหา/จัดซื้อถังขยะ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ การก าจัดขยะมูลฝอย ส านักงาน 

  มูลฝอยเป็นไปอย่างมี  (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกิดประสิทธิภาพและได้ ปลัด อบต. 

  ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน     มาตรฐาน  

2 โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนมีสว่นรว่ม จัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ประชาชนมีสว่นรว่มในการ ส านักงาน 

 รไีซเคิล ในการจัดการขยะ และรูจ้ักการ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) จัดการขยะ และรูจ้ักการ ปลัด อบต. 

  น าขยะไปใช้ประโยชน์     น าขยะไปใช้ประโยชน์  

3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนรูจ้ัก จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยก 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนมีสว่นรว่มในการ ส านักงาน 

  กับการคัดแยกขยะ และลด ขยะให้กับประชาชนในท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) จัดการขยะ และรูจ้ักการ ปลัด อบต. 

  ปรมิาณขยะ     น าขยะไปใช้ประโยชน์  

4 โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซือ้รถยนต์บรรทุกขยะ 2,500,000 - - การจัดเก็บขยะมูลฝอย ส านักงาน 

 บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ มูลฝอย (อบต.)   สามารถตอบสนองความ ปลัด อบต. 

  ตอบสนองความต้องการของ     ต้องการของประชาชนได้อย่าง  

  ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี     เต็มท่ี  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  4  การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

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

 ใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว ภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ี ก่อสร้าง ขยายพืน้ท่ี ปรับปรุง (อบต.) (อบต.) (อบต.) รว่มในการลดภาวะโลกร้อน ปลัด อบต. 

  สเีขียวทัง้ในเขตเมือง และชนบท สวนสาธารณะและปลูกต้นไม้    และรักษาสิ่งแวดลอ้ม  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การบริหารจัดการบ าบัดน้ าเสีย 

1 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหลง่น้ า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ส านักงาน 

 สูแ่หลง่น้ า มาตรฐาน ไมเ่ป็นอันตรายต่อ สาธารณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มาตรฐาน ไมเ่ป็นอันตรายต่อ ปลัด อบต. 

  สุขภาพของประชาชน โดยใช้     สุขภาพอนามัยของประชาชน  

  ปลาก าจัดของเสยีในแหลง่น้ า       

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/ 

การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม ส านักงาน 

 โรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืด การแพร่ระบาดของโรคไข้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การแพร่ระบาดของโรคไข้ ปลัด อบต. 

  ออก เลอืดออก ปีละ ๒ ครัง้    เลอืดออก เกิดประสิทธิภาพได้  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม ส านักงาน 

 โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ปีละ ๒ ครัง้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรคพิษสุนัขบ้าได้ผลเป็นอย่างดี ปลัด อบต. 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน จัดหาเวชภัณฑ์/ยา รวมถึง 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และ ส านักงาน 

 ควบคุมโรคติดต่อและไม่ และควบคุมโรคติดต่อและไม่ การรณรงค์ในการป้องกัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ควบคุมโรคติดต่อและไมติ่ดต่อ ปลดั อบต. 

 ติดต่อ ติดต่อ ท่ีอาจเกิดขึน้ในเขตต าบล และควบคุมโรคติดต่อและ    ต่างๆ ในเขตต าบล เกิด  

   ไม่ติดต่อ    ประสิทธิภาพสูงสุด  

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญ ส านักงาน 

 เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความส าคัญของการควบคุม และปอ้งกันโรคเอดส์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการควบคุมและป้องกัน ปลัด อบต. 

  และปอ้งกันโรคเอดส์     ปัญหาโรคเอดส์  

5 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพอนามัย จัดให้มกีารตรวจสุขภาพ ตาม 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ผู้เข้ารับการตรวจได้รับทราบ ส านักงาน 

 ประจ าปี ท่ีดีแก่คณะผู้บรหิาร หลักเกณฑ์งานอาชีวอนามัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ถึงสุขภาพรา่งกายของตนเอง ปลัด อบต. 

  สมาชิกสภาฯ พนักงานสว่น ปีละ ๑ ครัง้    และสามารถป้องกันโรคตา่งๆ  

  ต าบลและลูกจา้ง     ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

6 โครงการอบรมฟื้นฟู เพื่อให้งานดา้นสาธารณสุข จัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ 100,000 100,000 100,000 งานด้านสาธารณสุขในชุมชน ส านักงาน 

 ศักยภาพอาสาสมัคร ในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี ปลัด อบต. 

 สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างเต็มท่ี ประจ าหมู่บ้าน      

 และผู้น าองค์กรในชุมชน        
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7 อุดหนุนอาสาสมัครประจ า เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข อุดหนุนอาสาสมัครประจ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งานสาธารณสุขมูลฐานของ ส านักงาน 

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

 โครงการพัฒนางาน ให้ได้มาตรฐานและเกิด     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 สาธารณสุขมูลฐานในเขต ประสิทธิภาพสูงสุด       

 ชุมชน/หมู่บ้าน        

8 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้น าชุมชน/หมู่บ้านได้รับ จัดอบรมให้ความรูแ้กนน า 100,000 100,000 100,000 ผู้น าชุมชน/หมูบ้่านได้รับ ส านักงาน 

 แกนน าในการป้องกันโรค ความรู้ในการป้องกันโรคระบาด ในการป้องกันโรคระบาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ปลัด อบต. 

 ระบาด และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้     โรคระบาดเพิ่มขึ้น และยัง  

  กับประชาชนในพืน้ท่ีได้     สามารถถ่ายทอดความรูน้ั้น  

       ไปยังประชาชนในพืน้ท่ีได้  

9 โครงการกองทุนหลัก เพื่อให้การด าเนินงานกองทุน สนับสนุนกองทุนหลักประกัน 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ การด าเนินงานของกองทุน ส านักงาน 

 ประกันสุขภาพ ในระดับ หลักประกันสุขภาพฯ เกิด สุขภาพในระดับท้องที่หรอื (อบต.) (อบต.) (อบต.) หลักประกันสุขภาพฯ มี ปลัด อบต. 

 ท้องท่ีหรือพื้นท่ี ประสิทธิภาพสูงสุด พืน้ท่ี    ประสิทธิภาพสูงสุด  

10 อุดหนุนอ าเภอเมือง เพื่อสง่เสริมการด าเนินกิจการ สนับสนุนการด าเนินกิจการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การด าเนินกิจกรรมกาชาด ส านักงาน 

 นครราชสมีา ตามโครงการ กาชาด กาชาด จังหวัดนครราชสมีา (อบต.) (อบต.) (อบต.) เกิดประสิทธิภาพ ปลัด อบต. 

 สนับสนุนกิจการกาชาด        

 จังหวัดนครราชสมีา        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มอีาชีพ หรือการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

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

 ผู้สงูอายุ ผู้สูงอายุ  (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ปลัด อบต. 

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

 ผู้พิการ ผู้พิการให้ดีขึ้น ผู้พิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ปลัด อบต. 

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

 ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น ผู้ป่วยเอดส์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ขึน้ ปลัด อบต. 

4 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณภาพ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุและผู้พิการ มี ส านักงาน 

 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุณภาพชีวิตดขีึน้ ปลัด อบต. 

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

 ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อม ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และได้ ปลัด อบต. 

  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด     ผ่อนคลายจากการใช้เวลาว่าง  

  ประโยชน์     ให้เกิดประโยชน์  

6 โครงการสงเคราะห์ เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวยากจน สงเคราะห์ครอบครัวยากจน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู้มรีายได้น้อย และผู้ไร้ท่ีพึ่ง ส านักงาน 

 ครอบครัวยากจน ผู้ด้อย ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้ผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้รับการสงเคราะห์ให้มี ปลัด อบต. 

 โอกาส ผู้ยากไร ้ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุ    คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
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7 โครงการสร้างบ้านให้กับ เพื่อสงเคราะห์ครอบครัว สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้และ กองช่าง 

 ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้และ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากไร ้และ ผู้ยากไร ้และผู้ยากจน ใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ยากจน มคีุณภาพชีวิตท่ีดี  

 ผู้ยากจน ผู้ยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ต าบลหนองบัวศาลา    และมกี าลังใจในการด าเนิน  

  และมกี าลังใจในการด าเนินชีวิต     ชีวิต  

8 โครงการสง่เสริมและ เพื่อสง่เสริมให้นักเรยีน จัดกิจกรรมสง่เสริมและ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ นักเรยีน นักศึกษามีรายได้ ส านักงาน 

 สนับสนุนการมีงานท าของ นักศึกษา มรีายได้ระหว่างเรยีน สนับสนุนการมีงานท าของ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระหว่างเรยีน, ลดปัญหา ปลัด อบต. 

 นักเรยีน นักศึกษา ให้มี  นักเรยีน นักศึกษา ในช่วงปิด    ค่าใชจ้า่ยในการศึกษา  

 รายได้ระหว่างเรยีน  ภาคเรยีนหรือช่วงวันหยุด      

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ า 

1 โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในงาน จัดซือ้รถดับเพลิง ถังน้ าในตัว 7,000,000 - - การปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกัน ส านักงาน 

 ดับเพลิง ถังน้ าในตัวชนิด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชนดิฉดีโฟม (อบต.)   และบรรเทาสาธารณภัย เกิด ปลัด อบต. 

 ฉีดโฟม เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี     ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี  

2 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดต้ังศูนย์อ านวยความ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ส านักงาน 

 ความปลอดภัยทางถนนช่วง ทางถนน ในช่วงเทศกาล ปลอดภัยทางถนนในช่วง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชถ้นนของประชาชน ปลัด อบต. 

 เทศกาลส าคัญ  เทศกาลส าคัญ      
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3 โครงการรณรงค์ลด เพื่อป้องกันและลดความ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและลดความ ส านักงาน 

 อุบัติเหตุทางถนนช่วง เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทาง และลดอุบัติเหตุทางถนน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทาง ปลัด อบต. 

 เทศกาลส าคัญ ถนน ในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาล    ถนน  

4 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพี่อเพิ่มศักยภาพในการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน 250,000 - - การช่วยเหลอืและบรรเทา ส านักงาน 

 ในการป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปอ้งกันและบรรเทา (อบต.)   สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ปลัด อบต. 

 สาธารณภัย และมวีัสดุอุปกรณ์ในการ สาธารณภัย เช่น เครื่องช่วย    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หายใจ ชนิดสะพายหลัง สาย      

  ท่ีเพียงพอ สง่น้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง      

   ฯลฯ      

5 โครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ส านักงาน 

 กฎหมายจราจรแก่ ทางถนน กฎหมายจราจรแก่ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชถ้นนของประชาชน ปลัด อบต. 

 ประชาชนท่ัวไป  ท่ัวไป      

6 โครงการเรยีนรูก้ฎจราจร เพื่อให้เด็กปฐมวัยไดต้ระหนักถึง จัดกิจกรรมเรยีนรูก้ฎจราจร 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึง กองการศึกษา 

 เบือ้งต้นส าหรับเด็กปฐมวัย ความส าคัญของการปฏิบัติตาม เบือ้งต้นให้กับเด็กปฐมวัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความส าคัญของการปฏิบัติ  

  กฎจราจร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตามกฎจราจร  

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

 ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และสามารถปฏบัิติตนได้อย่าง เบือ้งต้น ให้แก่ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) วิธีป้องกันและปฏบัิติตน ปลัด อบต. 

 ให้แก่ประชาชน ถูกต้อง หากเกิดอัคคีภัย     ได้ถูกต้อง หากเกิดอัคคีภัย  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

8 อุดหนุนอ าเภอเมือง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น จัดฝึกอบรมให้ประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ ส านักงาน 

 นครราชสมีา ตามโครงการ เกิดความสามัคคี และชุมชน ในพืน้ท่ี ในเรื่องของการรักษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) สามัคคี และชุมชนเกิดความ ปลัด อบต. 

 รักษาความสงบเรยีบร้อย เกิดความสงบสุข ปลอดภัย ความสงบเรยีบร้อยและรักษา    สงบสุข ปลอดภัย  

 และรักษาความปลอดภัย  ความปลอดภัย      

 ของประชาชน        

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

 ช่วยเหลอืผู้ประสบอุบัติภัย และปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ผู้ประสบอุบัติเหตุให้แก่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) และความรู้เบื้องตน้ในการ ปลัด อบต. 

 ให้แก่ประชาชน ให้กับผู้ประสบอุบัติภัย แก่ ประชาชน    ช่วยเหลอืและปฐมพยาบาล  

  ประชาชน     แก่ผู้ประสบอุบัติภัย  

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

 ป้ายบอกทาง/ป้ายทางเข้า กฎจราจร และเป็นการลด บอกทาง/ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มากขึน้ และอุบัติเหตุในการ  

 หมูบ้่าน ท้ังต าบล อุบัติเหตุในการจราจร ท้ังต าบล    จราจรลดลง  

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  5  เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อให้การช่วยเหลือและ จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ การช่วยเหลอืและบรรเทา ส านักงาน 

 แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน บรรเทาสาธารณภัยมี ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อบต.) (อบต.) (อบต.) สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ปลัด อบต. 

  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (อปพร.)    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อให้การช่วยเหลือและ จัดฝึกอบรมการป้องกันและ 50,000 50,000 50,000 การช่วยเหลอืและบรรเทา ส านักงาน 

 ป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยมี บรรเทาสาธารณภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ปลัด อบต. 

 สาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (ภัยธรรมชาติ) ให้แก่    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

 ให้แก่ประชาชน  ประชาชน      

3 โครงการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจ เพื่อป้องปรามและลดปัญหา จัดต้ังชุดเฉพาะกิจในการจัด 25,000 25,000 25,000 ปัญหาอาชญากรรมและความ ส านักงาน 

 ในการจัดระเบียบชุมชน อาชญากรรม/ความรุนแรงใน ระเบียบชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) รุนแรงในพืน้ท่ีลดลง ปลัด อบต. 

  พืน้ท่ี      และหนว่ยงาน 

        ท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  6  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

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

 ปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน แก่นักเรยีน ทัง้ 4 โรงเรยีน ยาเสพติดแก่นักเรยีน (อบต.) (อบต.) (อบต.) การปอ้งกันปัญหายาเสพติด ปลัด อบต. 

2 โครงการอบรมครอบครัว เพื่อให้ประชาชนในพืน้ท่ี จัดอบรมตามโครงการ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนในพืน้ท่ี มคีวามเป็น ส านักงาน 

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

  ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับประชาชนในพื้นท่ี    จากยาเสพติด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

3 โครงการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจ เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ ต้ังด่านตรวจตราเฝ้าระวัง ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ สามารถคัดกรองผู้ท่ีมี ส านักงาน 

 ระดับต าบลในการต้ังด่าน ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย ยาเสพติดในต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) พฤตกิารณ์เสี่ยงจากภัย ปลัด อบต. 

 ตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติด ยาเสพติด     ยาเสพติดได้ และลดปัญหา  

 ในพืน้ท่ี      ยาเสพติดได้  

4 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มี จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ประชาชนในท้องถิ่นมคีวามรู้ ส านักงาน 

 แก้ไขปัญหายาเสพติด ความรู้และสามารถปกป้อง รว่มกับชุมชนรณรงค์ป้องกัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) สามารถปกป้องตนเองและ ปลัด อบต. 

  ตนเองและครอบครัว ให้พ้นจาก ปัญหายาเสพติด และจัดท า    ครอบครัวจากยาเสพติดได้  

  ยาเสพติด แผ่นพับ/ใบปลวิ เพื่อ      

   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษ      

   ภัยของยาเสพติด      

5 โครงการจัดประชุม เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ สามารถคัดกรองผู้ท่ีมี ส านักงาน 

 ประชาคมหมูบ้่าน เพื่อ ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย เพื่อตรวจสอบผู้มพีฤติการณ์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) พฤตกิารณ์เสี่ยงจากภัย ปลัด อบต. 

 ตรวจสอบผู้มพีฤติการณ์ ยาเสพติด และลดปัญหา ดา้นยาเสพติด    ยาเสพติดได้ และลดปัญหา  

 ดา้นยาเสพติด ยาเสพติดในพื้นท่ี     ยาเสพติดได้  

6 โครงการสร้างภูมิคุม้กัน เพื่อปกป้องเยาวชนท่ัวไปใน ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ เยาวชนท่ัวไปในพื้นท่ี ห่างไกล ส านักงาน 

 ป้องกันยาเสพติดให้กับ พืน้ท่ี ให้หา่งไกลจากสิ่งเสพติด ผู้น าชุมชนและเยาวชนในพืน้ท่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากสิ่งเสพติด ปลดั อบต. 

 เยาวชนท่ัวไป  ในเรื่องปัญหายาเสพติด และ      

   ทัศนศึกษา      
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

7 อุดหนุนอ าเภอเมือง เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกัน อุดหนุนอ าเภอเมือง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สามารถลดปัญหาการแพร่ ส านักงาน 

 นครราชสมีา ตามโครงการ การแพร่ระบาดของยาเสพติด นครราชสมีา ตามโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระบาดของยาเสพติดในพืน้ท่ี ปลัด อบต. 

 ป้องกันการแพร่ระบาดของ ของอ าเภอเมอืงนครราชสีมา ป้องกันการแพร่ระบาดของ    อ าเภอเมืองนครราชสีมาได้  

 ยาเสพติด โดยการ  ยาเสพติด      

 เสริมสร้างการมสีว่นรว่ม        

 ของชุมชน/ประชาสังคม        

8 โครงการตรวจสารเสพติด เพื่อคัดกรองผู้มพีฤติการณ์ ออกตรวจสารเสพติด แก่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถคัดกรองผู้ท่ีมี ส านักงาน 

 ประชาชนและกลุม่เสี่ยง ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย ประชาชนกลุม่เสี่ยงในต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) พฤตกิารณ์เสี่ยงจากภัย ปลัด อบต., 

  ยาเสพติด     ยาเสพติดได้ และลดปัญหา หน่วยงาน 

       ยาเสพติดได้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9 อุดหนุนศูนย์ปฏบัิติการพลัง  เพื่อปกป้องเยาวชนท่ัวไปใน สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ 55,000 - - เยาวชนท่ัวไปในพื้นท่ี ห่างไกล ส านักงาน 

 แผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด พืน้ท่ี ให้หา่งไกลจากสิ่งเสพติด พลังแผ่นดินเอาชนะ (อบต.)   จากสิ่งเสพติด ปลัด อบต., 

 ต ารวจภูธรจังหวัด  ยาเสพติดต ารวจภูธรจังหวัด     หน่วยงาน 

 นครราชสมีา ตามโครงการ  นครราชสมีา     ท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้        

 ยาเสพติดในเด็กนักเรยีน        

 (โครงการ D.A.R.E. ประเทศ        

 ไทย)        
 

 

 

 

64
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชวิีตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  7  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวิีต 

1 โครงการสนับสนุนวัสดุ เพื่อเป็นการสง่เสริมการเล่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์กฬีา 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ส านักงาน 

 อุปกรณ์กฬีาหมูบ้่าน กีฬาของประชาชน ประจ าหมู่บ้าน 10 หมูบ้่าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประโยชน์ ปลัด อบต. 

 10 หมูบ้่าน        

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

 กีฬาฟุตซอล และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลัด อบต. 

  ห่างไกลจากยาเสพติด     ห่างไกลจากยาเสพติด  

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

 ประจ าต าบล สร้างความสามัคคขีอง เยาวชน และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมัครสมานสามัคคีกัน ปลัด อบต. 

  ประชาชน ภายในต าบล      

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

 ความสามัคคีระหว่าง และความร่วมมือระหว่าง ความสามัคคีระหว่าง (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมัครสมานสามัคคี รว่มมือ ปลัด อบต. 

 หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หน่วยงานในเขตต าบล หน่วยงาน    รว่มใจกันยิ่งขึน้  

 ในต าบล        

5 โครงการก่อสรา้งลาน เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานคอนกรตีเสรมิ 88๐,๐๐๐ - - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 3 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ เหล็ก หมูท่ี่ 3 บ้านหนองปลงิ (อบต.)   ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 บ้านหนองปลงิ ห่างไกลจากยาเสพติด     สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

6 โครงการก่อสรา้งสนาม เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างสนามฟุตซอล 5๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานท่ี กองช่าง 

 ฟุตซอล หมูท่ี่ 2 บ้าน การจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ หมูท่ี่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (อบต.)   ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ  

 หนองตะลุมปุ๊ก ห่างไกลจากยาเสพติด     สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด  

7 โครงการซ่อมแซมสนาม เพื่อสนามเด็กเล่น มีสภาพที่ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 100,000 - - สนามเด็กเล่น มีสภาพที่พร้อม กองช่าง 

 เด็กเล่น พรอ้มอุปกรณ์ พรอ้มใชง้าน พร้อมอุปกรณ์ หมูท่ี่ 9 (อบต.)   ใชง้านอยู่เสมอ  

 หมูท่ี่ 9 บ้านหนองปลงิใหม่  บ้านหนองปลงิใหม่      

8 อุดหนุนศูนย์การกฬีาแห่ง  เพื่อสง่เสริมคุณภาพชีวิตของ อุดหนุนการจัดการแข่งขัน 70,000 70,000 - ประชากรในจังหวัดมีคุณภาพ ส านักงาน 

 ประเทศไทย จังหวัด ประชากรในจังหวัด และ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขัน (อบต.) (อบต.)  ชีวิตท่ีดีขึ้น และเศรษฐกจิ ปลัด อบต. 

 นครราชสมีา ในการจัดการ สง่เสริมเศรษฐกจิการคา้ของ กีฬาคนพิการแห่งชาติ    ภายในจังหวัดเกิดการเตบิโต  

 แข่งขันกฬีาแห่งชาติ ครัง้ท่ี จังหวัด     มากขึน้  

 43 (พ.ศ. 2557) และการ        

 แข่งขันกฬีาคนพกิาร        

 แห่งชาติ (ครัง้ท่ี 33) พ.ศ.        

 2558        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และภาค 

ประชาชน 

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

 ของนักเรยีน ๔ โรงเรยีน ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ แก่เด็กนักเรยีนท้ัง ๔ โรงเรยีน (อบต.) (อบต.)  คุณภาพ สง่ผลดีต่อพัฒนาการ  

   ในเขต อบต.    ของนักเรยีน  

2 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรยีนไดม้อีาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 3,6๐๐,๐๐๐ 3,6๐๐,๐๐๐ 3,6๐๐,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของนักเรยีน ๔ โรงเรยีน กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง แก่เด็กนักเรยีนท้ัง ๔ โรงเรยีน (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุณภาพส่งผลดีต่อพัฒนาการ  

   ในเขต อบต.    ของนักเรยีน  

3 โครงการทุนการศึกษา เพื่อสง่เสริมและสรา้งโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีน 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ นักเรยีน นักศึกษาและผู้ด้อย ส านักงาน 

 ส าหรับนักเรยีน นักศึกษา ทางการศึกษาให้แก่นักเรยีน นักศึกษา และผู้ดอ้ยโอกาส (อบต.) (อบต.) (อบต.) โอกาส ได้รับโอกาสทาง ปลัด อบต. 

 และผู้ดอ้ยโอกาส นักศึกษา และผู้ดอ้ยโอกาส (ระดับปรญิญาตรี)    การศึกษามากยิ่งขึน้  

4 โครงการช่วยเหลือเด็ก เพื่อสง่เสริมและสรา้งโอกาส ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เด็กยากไรไ้ด้รับโอกาสทางการ กองการศึกษา 

 ยากไร ้ในเขตต าบล ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้ ยากไร ้โดยการมอบวัสดุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศึกษามากขึ้น  

   อุปกรณ์การเรียนให้      
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

5 อุดหนุนโรงเรยีน 4 โรงเรยีน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ อุดหนุนโรงเรยีน 4 โรงเรยีน 400,000 - - ประสิทธิภาพในการเรยีนการ กองการศึกษา 

 ในเขตต าบล เพื่อพัฒนางาน เรยีนการสอนของโรงเรยีนท้ัง ในเขตต าบล ตามโครงการ (อบต.)   สอนเพิ่มขึ้น และหนว่ยงาน 

 ดา้นการศึกษา 4 โรงเรยีน ดังนี้     ท่ีเกี่ยวข้อง 

   - โครงการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน พัฒนาเด็กไทย

เข้าใจเรื่องอาเซียน (โรงเรยีน

วัดบ้านหนองบัวศาลา) 

     

   - โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วิชาภาษาตา่งประเทศ 

วิทยาศาสตร ์และการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี, 

โครงการจัดซื้อหนังสือเข้า

ห้องสมุด, โครงการจัดจ้าง

ครูผู้สอน (โรงเรยีนบ้านหนอง

ตะลุมปุ๊ก) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68
 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

   - โครงการทัศนศึกษาแหลง่

เรยีนรูน้อกสถานท่ี และ

โครงการจา้งครูสาขาวิชา 

สุขศกึษา-พลศึกษา (โรงเรยีน

อ่างหนองแหนประชาสามัคคี) 

     

   - โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรยีน (โรงเรยีนบ้านหนอง

ตาคง) 

     

6 โครงการสง่เสริมความรู้ เพื่อสง่เสริมและเตรยีมความ สง่เสริมความรู้ด้านภาษาให้ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ เยาวชนไดร้ับความรู้และได้ ส านักงาน 

 ทางด้านภาษาให้กับเด็ก พร้อมให้กับเยาวชน เพื่อรองรับ กับเยาวชนในท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) เตรยีมความพร้อมในการ ปลัด อบต. 

 เยาวชนและประชาชนใน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน     เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ  

 ต าบล เพื่อรองรับการ (AEC)     อาเซียน  

 ท่องเท่ียว (AEC)        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธภิาพ 

1 โครงการพัฒนาครูและ เพื่อสง่เสริมการศึกษาและ จัดให้บุคลากรทางการ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ บุคลากรมคีวามรู้ ความ กองการศึกษา 

 บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศึกษาและเจา้หน้าท่ีทางการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) สามารถเพิ่มขึ้น สามารถน ามา  

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความสามารถ ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    พัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู่ได้  

   (ผู้ดูแลเด็กเล็ก) เข้าฝึกอบรม      

   เพิ่มความรูค้วามสามารถ      

2 โครงการเสรมิสรา้ง เพื่อสง่เสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมเสรมิสรา้ง 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  กองการศึกษา 

 ประสบการณ์ศึกษาดูงาน ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ ประสบการณ์ศึกษาดูงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้  

 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและ ศึกษา ไดแ้ลกเปล่ียน แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก    ท่ีได้รับมาพัฒนาศูนย์พัฒนา  

 บุคลากรทางการศึกษา ประสบการณ์ และสามารถน า และบุคลากรทางการศึกษา    เด็กเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ  

  ความรูท่ี้ได้รับมาพัฒนาศูนย์     ยิ่งขึน้  

  พัฒนาเด็กเล็ก       

3 โครงการผู้ดูแลเด็กดีเด่น เพื่อสง่เสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ประเมนิผลการปฏบัิติงาน 5,000 5,000 5,000 ครูผู้ดูแลเด็กเกิดการพัฒนา กองการศึกษา 

  เกิดการพัฒนาตนเอง และเป็น ของครูผู้ดูแลเด็ก ในรอบ 1 ปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตนเอง และมขีวัญก าลังใจใน  

  ขวัญก าลังใจในการปฏบัิติงาน     การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

4 โครงการอาหารเสรมิ (นม) เพื่อให้นักเรยีนไดร้ับสารอาหาร อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเพียงพอ แก่เด็กนักเรยีนของศูนย์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุณภาพ สง่ผลดีต่อพัฒนาการ  

   พัฒนาเด็กเล็ก อบต.    ของนักเรยีน  

5 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรยีนไดม้อีาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 1,600,๐๐๐ 1,600,๐๐๐ 1,600,๐๐๐ นักเรยีนไดร้ับอาหารท่ีมี กองการศึกษา 

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง แก่เด็กนักเรยีนของศูนย์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุณภาพ สง่ผลดีต่อพัฒนาการ  

   พัฒนาเด็กเล็ก อบต.    ของนักเรยีน  

6 โครงการจัดหาวัสดุการ เพื่อสง่เสริมพัฒนาการการ จัดหาวัสดุการเรยีนและ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ เด็กเล็กมพีัฒนาการท่ีดี เป็นไป กองการศึกษา 

 เรยีนและอุปกรณ์การเรยีน เรยีนรูข้องเด็กเล็ก ให้เป็นไป อุปกรณ์การเรียนของเด็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 ของนักเรยีนในศูนย์พัฒนา ตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็ก      

 เด็กเล็ก  เล็ก      

7 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของ เพื่อสง่เสริมการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง กองการศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปลูกฝังความสามัคคีในเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมบูรณ์ และมพีัฒนาการครบ  

  พร้อมท้ังส่งเสริมพัฒนาการของ     ท้ัง ๔ ดา้น  

  เด็ก ให้ได้รับความพร้อมท้ัง ๔       

  ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์       

  สังคมและสติปัญญา       
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

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

 ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา และปลูกฝังความสามัคคีในเด็ก พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมความ (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมบูรณ์ และไดร้ับการปลูกฝัง  

 เด็กเล็ก อปท. สัมพันธ์  สัมพันธ์ของจังหวัด    เรื่องความสามัคคี  

   นครราชสมีา      

9 โครงการทัศนศึกษา เพื่อสง่เสริมความรูแ้ละ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็ก 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ เด็กเล็กไดร้ับความรูแ้ละ กองการศึกษา 

 สวนสัตว์นครราชสีมา / พัฒนาการของเด็กเล็ก โดยใช้ เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสบการณ์ตรง เกิด  

 สวนผีเสื้อ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ตรงจากแหลง่     พัฒนาการท่ีดี  

 เทคโนโลยีสุรนารี เรยีนรูภ้ายนอก       

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

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณธรรม/จริยธรรม และมี การสอนและฝึกอบรมด้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) จริยธรรม และมจีติส านกึท่ีดี  

  จติส านึกท่ีดี คุณธรรม/จริยธรรมแก่      

   เยาวชนในศูนย์ฯ      

11 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญกับ กองการศึกษา 

 แห่งชาติ/วันปีใหม่ของศูนย์ ส าคัญและความต้องการของ และวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กยิ่งขึน้ และเด็กไดร้ับการ  

 พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก พร้อมท้ังปลูกฝังให้เด็กมี เด็กเล็ก    ปลูกฝังการมีส่วนรว่มในสังคม  

  สว่นร่วมในสังคม       
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

12 โครงการทัศนศึกษาการท า เพื่อสง่เสริมให้เด็กเล็ก ได้รับ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการท า 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กเล็กได้รับประสบการณ์ กองการศึกษา 

 เครื่องป้ันดินเผาในชุมชน ประสบการณ์และเรยีนรูส้ิ่ง เครื่องป้ันดินเผาในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) และเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น   

 และแหลง่เรยีนรู้บ้านดิน ใหม่ๆ  สามารถน าไปพัฒนาทั้ง และแหลง่เรยีนรู้บ้านดิน    สามารถพัฒนาด้านสติปัญญา   

  ดา้นสติปัญญา รา่งกายและ     รา่งกายและจติใจได้อย่างมี  

  จติใจ     ประสิทธิภาพ  

13 โครงการฝึกอบรมการซอ้ม เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จัดฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟใน 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก รูจ้ัก กองการศึกษา 

 หนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูจ้ักป้องกันและปฏบัิติตนได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) วิธีป้องกันและปฏบัิติตน  

  อย่างถูกต้อง หากเกิดอัคคีภัย     ได้ถูกต้อง หากเกิดอัคคีภัย  

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

 บัตรแก่เด็กท่ีจบการศึกษา ศึกษาของเด็ก ท่ีจบการศึกษาประจ าปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาของเด็ก  

 ประจ าปี        

15 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรา้งทักษะด้านภาษา จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการด้าน กองการศึกษา 

 ส าหรับเด็กปฐมวัย อังกฤษในเบือ้งต้นให้กับเด็ก เด็กปฐมวัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภาษาอังกฤษท่ีดี  

  ปฐมวัย       

16 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปฐม เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี จัดซือ้อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอุปกรณ์ กองการศึกษา 

 พยาบาลและยาสามัญ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล และยาสามัญประจ าบา้น (อบต.) (อบต.)  ในการปฐมพยาบาลที่เพียงพอ  

 ประจ าบา้น ส าหรับเด็ก เด็กเล็กท่ีเพียงพอ และทันท่วงที ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

7
๓

 



 ปฐมวัย กับอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึน้       
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17 โครงการปฐมนิเทศนักเรยีน เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ผู้ปกครองของเด็กเล็กไดร้ับรู้ กองการศึกษา 

 ใหม่ ได้รับรูแ้ละเข้าใจในการจัดการ นักเรยีนท่ีเข้าเรยีนใหม่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) และเข้าใจในการจัดการเรียน  

  เรยีนการสอนของศูนย์พัฒนา     การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก  

  เด็กเล็ก     เล็ก  

18 โครงการวันไหว้ครู เพื่อปลูกจติส านกึให้กับเด็กเล็ก จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กเล็กไดร้ับความรูแ้ละได้ กองการศึกษา 

  ได้ระลึกถึงบุญคุณของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระลกึถึงบุญคุณของครู  

  อาจารย์     อาจารย์  

19 โครงการแหลง่เรยีนรูใ้น เพื่อสง่เสริมให้เด็กเล็กได้รูจ้ัก จัดกิจกรรมให้ความรูถ้ึง 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กเล็กไดรู้้จักแหล่งเรยีนรู้อ่ืน กองการศึกษา 

 ชุมชน แหลง่เรยีนรู้อ่ืนนอกห้องเรยีน แหลง่เรยีนรู้ในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) นอกห้องเรยีน  

         

20 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อสง่เสริมให้เด็กเล็กมี จัดกิจกรรมสง่เสริมการ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ เด็กเล็กมพีัฒนาการทางด้าน กองการศึกษา 

 พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการทางด้านรา่งกายและ พัฒนาผู้เรยีน (อบต.) (อบต.) (อบต.) รา่งกายและจติใจท่ีดีขึ้น  

  จติใจท่ีดี       

21 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เด็กเล็กได้ตระหนักถึงความ กองการศึกษา 

 ไทย และรว่มสบืสานประเพณแีละ วัฒนธรรมไทย ในศูนย์พัฒนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส าคัญของการสืบสาน  

  วัฒนธรรมอันดงีามของไทย เด็กเล็ก    ประเพณแีละวัฒนธรรมของ  

       ไทย  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

22 โครงการก่อสรา้งศูนย์ เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,๐๐๐ - - มจี านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองชา่ง 

 พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง เพียงพอกับความต้องการของ ต าบลหนองบัวศาลา หมู่ท่ี 4 (อบต.)   เพียงพอกับความต้องการของ  

 บัวศาลา หมูท่ี่ 4 บ้านหนอง ประชาชนในพืน้ท่ี สามารถ บ้านหนองบัวศาลา    ประชาชนในพืน้ท่ี และสามารถ  

 บัวศาลา รองรับนักเรยีนไดม้ากขึน้     รองรับนักเรยีนไดม้ากขึน้  

23 โครงการจัดซื้อกล้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยใหก้ับ จัดซือ้กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 130,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมคีวาม กองการศึกษา 

 โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุด (อบต.)   ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

  บรหิารสว่นต าบลหนองบัวศาลา พร้อมติดต้ัง      

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

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

 สงกรานต์ ประเพณสีงกรานต์ สงกรานต์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) สบืสานให้ยั่งยืนสบืไป  

2 โครงการถวายเทียน เพื่อเป็นการสง่เสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 40,000 40,000 40,000 ประเพณเีข้าพรรษาได้รับการ กองการศึกษา 

 เข้าพรรษา ประเพณเีข้าพรรษา เข้าพรรษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) สบืสานให้ยั่งยืนสบืไป  

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

 ลอยกระทง ประเพณลีอยกระทง ลอยกระทง (อบต.) (อบต.) (อบต.) สบืสานให้ยั่งยืนสบืไป  

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



 ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม ศาสนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข้ารว่มสบืสานงานวัฒนธรรม  

       ประเพณีอันดีงาม  
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๗ 

(บาท) 

๒๕๕๘ 

(บาท) 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

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

 สายใยชุมชน ต าบลหนองบัว วัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข้ารว่มสบืสานงานวัฒนธรรม  

 ศาลา  ต าบลหนองบัวศาลา    ประเพณีอันดีงาม  

6 โครงการสัปดาห์สง่เสรมิ เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนักถึง จัดกิจกรรมสัปดาห์สง่เสรมิ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ประชาชนให้ความส าคัญและ กองการศึกษา 

 พุทธศาสนา เนื่องใน ความส าคัญและส่งเสริม พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล (อบต.) (อบต.) (อบต.) เข้ารว่มสบืสานเทศกาล  

 เทศกาลวันวิสาขบูชา  กิจกรรมเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา    วันวิสาขบูชา  

 ประจ าปี 2557 วันวิสาขบูชา       

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 70,000 70,000 70,000 ประชาชนในท้องถิ่น ไดแ้สดง กองการศึกษา 

 พระเกียรติเฉลิมพระชนม- ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อ เฉลมิพระชนมพรรษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ถึงความจงรักภักดต่ีอ  

 พรรษาพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว    พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

 พระเจา้อยู่หัว        

8 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 70,000 70,000 70,000 ประชาชนในท้องถิ่น ไดแ้สดง กองการศึกษา 

 พระเกียรติเฉลิมพระชนม- ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อ เฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ถึงความจงรักภักดต่ีอสมเด็จ  

 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรม    พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรม  

 สริกิิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ ราชินีนาถ    ราชินีนาถ  

9 โครงการประดับธงชาติและ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ จัดหาธงชาติและตรา 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในท้องถิ่น ไดแ้สดง กองการศึกษา 
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 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิม ส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ สัญลักษณ์งานเฉลิมพระ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความจงรักภักดีต่อพระบรม  

 พระเกียรติ อันมีต่อพสกนิกรชาวไทย เกียรติ ตดิในชุมชนทุกชุมชน    วงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
 

 

 

7
6 



 

 

 

 

 

 

 

 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 าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การการน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติปฏิบัติ  

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 
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 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          
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 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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