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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้การพัฒนาการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และ

ให้มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรรสัดส่วนภาษีและ

อากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ซึ่งได้ก าหนดให้แต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และ

ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบาย

ที่ส าคัญของรัฐบาล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 

2560 ขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเ้ทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด เป็นหนว่ยงานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนดอกีด้วย เนื่องจากการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การ

ปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงนิและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่

กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

การด าเนินการตามแผน ความเป็นอิสระนั้น ไม่ได้หมายถึง ความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะ

บางสว่นใหแ้ละยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล หรอืตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ก าหนดไว้ว่า แผนพัฒนา หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ก าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน การ

วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการในการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง

ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ซึ่งการ

ก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด  จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่

รอบด้าน คือ จะต้องค านึงถึงทั้งสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิด  ศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร  

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  

ตลอดจนปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน



๒ 
 

อนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งสู่สภาพการณ์

อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ใช้

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา จงึได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 

2556 – 2560 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวศาลา รวมทั้งใช้กรอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และน าไปสู่การปฏิบัติของ

หนว่ยงานใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม  
 

1.2   วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลา รวมทั้งใชก้รอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และน าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม  

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 มีแนวทางและทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ ๑๔๕๕๒ เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๒๐๘๕ ตะวันออก สูง

จากน้ าทะเลปานกลาง ๒๐๔ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑.๙๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

๒๖,๒๓๘.๗๘๗ ไร่ มีระยะห่างจากตัวอ าเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ ๘ กิโลเมตร มีหมู่บ้านใน

ปกครองทั้งสิ้นจ านวน ๑๐ หมู่บ้าน และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอต่างๆ ดังนี้ โดยมีอาณา

เขตติดตอ่กับพืน้ที่ใกล้เคียงดังนี้ 

ทศิเหนือ ติดตอ่กับบ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑, บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๔, บ้านบุญนิมิต หมู่

ที่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล และ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒, บ้านสารภ ีหมู่ที่ ๓ ต าบลมะเริง 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ทศิตะวันออก ติดตอ่กับบ้านทับช้าง หมู่ที่ ๖, บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ ๗, บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 

๑๓, บ้านหนองพระลาน หมู่ที่ ๑๕ ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมอืง

นครราชสีมา และ บ้านใหม่หนองบอน หมูท่ี่ ๖ ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 

ทศิใต้ ติดตอ่กับบ้านเสาเดียว หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าอ่าง และ บ้านหนองสระธาร หมู่ที่ 

๑๐ ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ทศิตะวันตก ติดตอ่กับบ้านหนองพลวงน้อย หมูท่ี่ ๓, บ้านศรีสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๘, บ้านหนอง

ไผ่พัฒนา หมูท่ี่ ๑๐ ต าบลโพธิ์กลาง และ บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑, บ้านหนอง

พลวงใหญ่ หมูท่ี่ ๓ อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

  

 

 

                รูปที่ ๑  แสดงขอบเขตการปกครอง 
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2.2 ข้อมูลด้านการปกครองและประชากร 

 ต าบลหนองบัวศาลาได้มกีารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้า และประชากรในต าบล

หนองบัวศาลา มจี านวนรวมทั้งหมด 18,062 คน ประชากรชาย 8,713 คน ประชากรหญิง 9,349 

คน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 9,802 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากร ๔31.07 คน/ตร.

กม. ดังตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 

หมูท่ี่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง 

๑ บ้านหนองตะคลอง 479 496 975 434 

๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 744 816 1,560 1,195 

๓ บ้านหนองปลิง 636 685 1,321 1,364 

๔ บ้านหนองบัวศาลา 1,137 1,164 2,301 896 

๕ บ้านอ่างหนองแหน 563 630 1,193 569 

๖ บ้านหนองโสมง 550 565 1,115 346 

๗ บ้านใหม่หนองแหน 525 576 1,101 310 

๘ บ้านหนองตาคง 2,384 2,496 4,880 2,904 

๙ บ้านหนองปลิงใหม่ 331 310 641 491 

๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่ 1,364 1,611 2,975 1,293 

รวม 8,713 9,349 18,062 9,802 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา, พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 

2.3  ลักษณะทางกายภาพ 

ภูมปิระเทศ  

  ลักษณะพืน้ที่โดยทั่วไปของต าบลหนองบัวศาลา มคีวามลาดชั้น ๐-๕% โดยแบ่งสภาพพื้นที่ได้

ดังนี้ คือ  

   บริเวณทางตอนเหนอื มีลักษณะพืน้ที่เกือบราบถึงราบ 

  บริเวณทางตอนใต้ มีลักษณะพืน้ที่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลาดเอียง

จากทิศใต้ไปทางทิศเหนอื และคอ่นไปทางทิศตะวันออกบริเวณบ้านใหมห่นองแหน 

ลักษณะภูมอิากาศ  

  ต าบลหนองบัวศาลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 

หรอืความกดอากาศระหว่างผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของทวีปเอเชีย ที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปกับมหาสมุทร

อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ตอนใต้ ท าให้เกิดลมประจ าฤดูที่เรยีกว่า “ลมมรสุม” โดยในฤดูฝนจะ

มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน พาเอาความชื้นมาด้วย ท าให้เกิดฝนตก แต่ปริมาณน้ าฝนมีไม่มาก
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นัก เนื่องจากมีเทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาดงพญาเย็นกั้นอยู่ ส่วนในฤดูหนาวจะมีลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนอืพัดผา่นน าเอาความหนาวเย็นและแหง้แล้งมาด้วยท าให้อุณหภูมิลดลงโดยทั่วไป 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อน ฝนตกกับแห้งแล้งสลับกัน สภาพภูมิอากาศดังกล่าว

ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังตอ่ไปนี้ 

๑) ที่ตัง้ต าบลหนองบัวศาลาตั้งอยู่ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุง้ที่ ๑๔๕๕๒เหนอื และเส้นแวงที่  

๑๐๒๐๘๕ ตะวันออก มีโอกาสได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ปีละ ๒ ครั้ง ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยทุกเดือน

สูงกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส ลักษณะภูมอิากาศจงึเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 

  ๒) ทิศทางลม ตกอยู่ภายใต้อิทธิภาพของลมมรสุมฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื 

  ๓) ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา จะมีลักษณะเป็น

ภูเขาสูง โดยมีเทือกเขา ๒ แนว ขวางกั้นทิศทางลม จังหวัดนครราชสีมาจึงจัดอยู่ในเขตเงาฝนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ซึ่งส่งผลกระทบต่อต าบลหนองบัวศาลาดว้ย 

  ๔) ระยะห่างจากทะเล พื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลอากาศจะมีความชื้นสูงและความแตกต่างด้าน

อุณหภูมิของอากาศมีน้อยกว่าพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ต าบลหนองบัวศาลานั้น อยู่ห่างจากอ่าวไทย

ประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ประกอบกับอยู่ในเขตอับลม ท าให้อุณหภูมิคอ่นข้างสูงและปริมาณน้ าฝนน้อย 

ทรัพยากรดิน 

  พืน้ที่ต าบลหนองบัวศาลา มีชั้นดนิหรอืช้ันหนิต่างๆ แสดงได้ดังตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒  แสดงช้ันดินหรือชั้นหนิในพื้นที่ต าบลหนองบัวศาลา 

รายการชั้นดินหรอืชั้นหิน ความลึก (เมตร) หมายเหตุ 

- ดินเหนยีวปนดินรว่นสีเทา ๐-๒๐ *เลือกพัฒนาบ่อน้ าบาดาล 

- ดินเหนยีวปนทราย ๒๐-๔๐ ที่ให้น้ าดีที่ ๗๕ เมตร 

- ทรายละเอียดสีเทา ๔๐-๔๕  

- ทรายปนดินเหนยีวสีเหลอืง ๔๕-๔๘  

- ทรายละเอียดสีแดง ๔๘-๕๒  

- ทรายปนดินเหนยีวสีแดง ๕๒-๖๐  

- กรวดทรายสีเทา ๖๐-๗๐  

- ดินเหนยีวสีแดง ๗๐-๗๕  

 
2.4  สภาพทางสังคม  

การศกึษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 

จ านวน ๔ แห่ง ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวศาลา (บ้านหนองตะลุมปุ๊ก) 

อนุบาล ๑/๑ ๑2 8 20 

อนุบาล ๑/๒ ๑4 18 32 

อนุบาล ๑/๓ ๑6 10 26 

อนุบาล ๒/๑ ๑1 16 27 

อนุบาล ๒/๒ 10 ๑4 24 

อนุบาล ๓ 12 21 33 

รวม 75 87 ๑62 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวศาลา (บ้านหนองตาคง) 

อนุบาล ๑ ๑9 19 38 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวศาลา (บ้านหนองบัวศาลา) 

อนุบาล ๑ 15 15 30 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวศาลา (บ้านอ่างหนองแหนฯ) 

อนุบาล ๑ 19 14 33 

ที่มา : กองการศกึษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา, พฤษภาคม ๒๕๕5 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

   วัด  จ านวน  ๔ แห่ง 

  ส านักสงฆ์ จ านวน  ๒ แห่ง 

  โบสถ ์  จ านวน  ๒ แห่ง 

สาธารณสุข 

  ศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน  ๑ แห่ง 

  ศูนย์ควบคุมโรคติดตอ่ จ านวน  ๑ แห่ง 

หนว่ยงานราชการในพื้นที่ 

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้วนครราชสีมา   ศูนย์ควบคุมโรคติดตอ่น าโดยแมลงที่ ๕.๒ 

  ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค ๕  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ 

  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  

  ส านักงานบ ารุงทางนครราชสีมาที่ ๓   ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ 

  ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕   ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง ภาค ๔ 
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2.5 ศักยภาพของท้องถ่ิน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบ่ง

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา จ านวน 10 เขตเลือกตั้ง 

ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา จ านวน 20 คน และคณะผู้บริหาร 

จ านวน 4 คน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 33 คน และพนักงานจา้ง จ านวน 33 คน 

2.๖ สถานะทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1. งบรายรับตามงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2553 -30 ก.ย. 2554  

 ประมาณการ รายรับจรงิ + 

- 

สูง 

ต่ า 

รายรับตามประมาณการ     

รายรับ     

     ภาษีอากร 8,028,000.- 8,068,266.98 + 40,266.98 

     ค่ า ธ ร รม เนี ยม  ค่ าปรั บ และค่ า

ใบอนุญาต 

1,285,000.- 1,195,761.- - 89,239.- 

     รายได้จากทรัพย์สิน 220,000.00 256,948.07 - 139,948.07 

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณชิย์ 

- -  - 

     รายได้เบ็ดเตล็ด 319,000.- 468,025.- - 149,025.- 

     รายได้จากทุน - -  - 

     ภาษีจัดสรร 30,331,000.- 39,393,739.75 + 9,062,739.75 

     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,753,600.- 11,680,917.- - 72,683.- 

      เงินอุดหนุนทั่วไป-เหลือจ่ายไทย

เข้มแข็ง 

- 73,251.-  73,251.- 

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิน้ 51,959,600.- 61,136,908.80 + 9,177,308.80 

     เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์    

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์    

                    รวมรายรับทั้งสิน้  61,136,908.80   

ที่มา : กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา, 2554 

 



๘ 
 

2. งบรายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2553 -30 ก.ย. 2554  

 ประมาณการ รายจ่ายจรงิ + 

- 

สูง 

ต่ า 

รายจ่ายตามประมาณการ     

รายจ่าย     

     งบกลาง 6,068,800.- 3,153,129.07 - 2,915,670.93 

     เงินเดอืน 5,285,940.- 5,084,238.- - 201,702.- 

     ค่าจา้งประจ า - -  - 

     ค่าจา้งช่ัวคราว 2,190,700.- 2,013,917.- - 176,783.- 

     ค่าตอบแทน 4,313,000.- 3,914,249.20 - 398,750.80 

     ค่าใช้สอย 6,657,000.- 5,713,383.76 - 944,116.24 

     ค่าวัสดุ 5,195,460.- 4,605,387.80 - 590,072.20 

     ค่าสาธารณูปโภค 459,000.- 336,983.80 - 122,016.20 

     เงินอุดหนุน 4,367,500.- 4,300,498.78 - 67,001.22 

     ค่าครุภัณฑ ์ 2,109,200.- 1,909,100.- - 200,100.- 

     ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 15,312,500.- 13,918,099.- - 1,394,401.- 

     รายจ่ายอื่น  - -  - 

รวมรายจ่ ายตามประมาณการ

รายจ่ายทั้งสิน้ 

51,959,600.- 44,948,986.41   

รวมรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -   

รวมรายจ่ายทั้งสิน้  44,948,986.41   

สูงกว่า  16,187,922.39   

รายรับ                     รายจา่ย     

ต่ ากว่า     

ที่มา : กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา, 2554 
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2.7 ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) 

 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2554-2556 (เฉพาะปี พ.ศ. 2554)  

 

 

 

 

        จากแผนภูมจิะเห็นว่า ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 (เฉพาะปี พ.ศ. 2554) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่วนใหญ่จะมีจ านวน

โครงการที่ด าเนินการแลว้มากกว่าจ านวนโครงการที่ยังไม่ด าเนนิการ โดยเฉพาะยุทธศาสตรท์ี่ 9 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน จะมีจ านวนโครงการที่

ด าเนนิการแล้วมากกว่าจ านวนโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ อย่างเห็นได้ชัด 
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา

เน้นหนักในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนน น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ไฟฟ้าแสงสว่าง มาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับรองลงมาก็เป็นการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มี

ประสิทธิภาพ/คุณภาพ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความเข้มแข็ง สามารถรองรับปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เต็มก าลังความสามารถและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

อย่างคุ้มค่า การพัฒนาด้านการศึกษา ก็เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลา ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่วา่จะเป็นการสนับสนุนโรงเรยีนเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

และการส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสทิธิผลกับเด็กนักเรียนอย่างมขีั้นตอนและเป็นรูปธรรม 

แตอ่ย่างไรก็ตาม การที่จะด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 

ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการ

มีสว่นร่วมดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจรญิก้าวหน้าของท้องถิ่นที่ยั่งยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่น 

 
แนวทางหรือวิธีการท างานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา บรรลุ

วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงเป็น

กระบวนการที่ส าคัญในการวิเคราะห์องค์กร เพื่อองค์กรจะได้รู้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก ทางด้าน

การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และสภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อน าไปสู่การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT 

Analysis) และน าไปก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลาต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยได้ก าหนด

ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในส่วนของปัจจัยภายในใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 

McKinsey’s 7S ท าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strength-S) และจุดอ่อน (Weakness-W) ส่วนการ

วิเคราะห์โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง สังคม วัฒนธรรม และโลกาภิวัฒน์ ข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะหจ์ะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร ์ซึ่งผลการวิเคราะห ์(SWOT Analysis) เป็นดังนี้ 

3.1 จุดแข็ง (Strength) 

 โครงสรา้ง (Structure) 

 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 กอง ได้แก่ 

ส านักงานปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม แตล่ะกองมีการแบ่ง

หนา้ที่และความรับผดิชอบที่ชัดเจน   

2.  มีการสั่งงานตามสายการบังคับบัญชา จาก นายก อบต.           รองนายก อบต.  

ปลัด อบต.     ผูอ้ านวยการกอง         เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติ  

3.  มีการประสานงานของสมาชิกภายในองค์กรที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์

อักษร 

 กลยุทธ์ (Strategy) 

4.  มีแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา, แผนพัฒนาสามปี และแผนด าเนินงาน ตามภารกิจทั้ง 7  

ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน, ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต, ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว, ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, ด้านการ
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ศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น, ด้านการบริหารจัดการและการ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสว่นราชการและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยการมสี่วนรว่มของ

ประชาชนจากเวทีประชาคมหมูบ่้าน 

 ระบบ (System) 

 5.  มีระบบบัญชทีี่ด ีโดยการใชร้ะบบ E-LAAS, มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดี 

เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล  

 พฤติกรรมผู้บริหาร (Style) 

 6.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเป็นผู้น า, รับฟังความคดิเห็นของผูใ้ต้บังคับบัญชา 

และเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ และแสดงความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ 

 สมาชิกในองค์กร (Staff) 

 7.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  มีจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับงานต่าง ๆ ของแต่ละกอง 

 8.  บุคลากรส่วนใหญ่เอาใจใส่และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

 ความรูค้วามสามารถ (Skill) 

 9.  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มคีวามรู้ความสามารถ และได้รับการฝกึอบรมอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ค่านิยมรว่ม (Share Values) 

10.  รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 โครงสรา้ง (Structure) 

 1.  บางครัง้การประสานงานระหว่างสว่นราชการภายในมคีวามล่าช้า 

 2.  บางครัง้มกีารสั่งงานข้ามสายการบังคับบัญชา 

 กลยุทธ ์(Strategy) 

 3.  มีการน าแผนไปปฏิบัติจริงได้นอ้ยกว่าร้อยละ 60 เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด มีการ

เปลี่ยนแปลงแผนงานตามสถานการณเ์ฉพาะหน้า 

 ระบบ (System) 

 4.  ระบบการจัดเก็บรายได้ไม่ทันสมัย 

 5.  ขาดการประชาสัมพันธ์สู่บุคคลภายนอก 

 พฤติกรรมผู้บริหาร (Style) 

 6.  ผูบ้ริหารขาดวิสัยทัศน ์ 
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 สมาชิกในองค์กร (Staff) 

 7.  เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มกีารพิจารณาความดีความชอบ 

ที่ไม่เป็นธรรม  

 ความรูค้วามสามารถ (Skill) 

 8.  เจ้าหน้าที่ขาดการประยุกต์ใช้ความรู้  

 9.  เจ้าหน้าที่บางคน น าความรูท้ี่ได้มาใช้ในทางที่ผิด เอื้อประโยชน์ใหก้ับตนเอง 

 10.  เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรูด้้านเทคโนโลยี 

 ค่านิยมรว่ม (Share Values) 

 11.  แมว้่าจะมีค่านิยมร่วม แตบ่างคนไม่ปฏิบัติตาม 

3.3 โอกาส (Opportunity) 

 เศรษฐกิจ 

 1.  อ าเภอเมืองนคราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรม ท าให้ประชาชนมงีาน

ท าและมีรายได้ 

 2.  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นพืน้ที่ที่เหมาะแก่การลงทุนทั้งดา้น

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 เทคโนโลย ี

 3.  กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

 กฎหมาย 

 4.  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 87 เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 5.  พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เปิด

โอกาสใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ เชน่ ดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน, ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ, ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

 การเมอืง 

 6. พรรคการเมอืงของรัฐบาลและพรรคการเมอืงของท้องถิ่นเป็นกลุ่มเดียวกัน ท าใหไ้ด้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ  
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 สังคม 

 7.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมดา้นคุณภาพชวีิตตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, ส่งเสริมด้าน

การสาธารณสุข จากกองทุน สปสช. ของกระทรวงสาธารณสุข 

  วัฒนธรรม 

 8.  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สง่เสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอย

กระทง, ประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา, ประเพณีสงกรานต์ 

 ต่างประเทศหรือโลกาภวิัตน์ 

 9.  ประชาชนใช้ศูนย์อนิเตอร์เน็ตต าบลในการศกึษาหาความรู ้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

 

3.4 อันตราย/ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 

 เศรษฐกิจ 

 1.  ภาวะน้ ามันแพง สง่ผลใหภ้าคอุตสาหกรรมตอ้งลดต้นทุนในการผลิตด้วยการลดอัตรา

จ านวนพนักงานลง ส่งให้ประชาชนไม่มีงานท าเกิดปัญหาการว่างงานตามมา  

 เทคโนโลย ี

 2.  ประชาชนใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เชน่ การเล่นการพนันผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

 กฎหมาย 

 3.  กฎหมายทางด้านการจัดเก็บรายได้ล้าสมัย ส่งผลรายได้ที่จัดเก็บลดน้อยลง 

 การเมอืง 

 4.  การเมอืงระดับชาติเข้ามาแทรกแซงการเมอืงระดับท้องถิ่น สง่ผลให้เกิดการเอื้อประโยชน์

ให้กับนักการเมอืงระดับชาติ เชน่ การจัดซื้อจัดจ้าง 

 สังคม 

 5.  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มปีระชากรแฝงจากต่างจังหวัดเข้ามาหางาน

ท าจ านวนมาก สง่ผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม, ปัญหายาเสพติด 

 6. มีพื้นที่เสี่ยงตอ่การเกิดภัยธรรมชาติ เชน่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 

 7.  มีคา่นิยมที่ไม่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

 8.  คนรุ่นใหม่ไมม่ีการอนุรักษ์ หรอืละเลยประเพณี 

 โลกาภวิัตน์ 

 9.  มีการน าวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ในทางที่ผิด ๆ เชน่ คาร์บอม  

10.  มีการเรียนรู้บางเรื่องแตไ่ม่ได้เรียนรู้ทั้งหมด และน ามาใช้แบบผดิ ๆ  
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สรุปผลการวิเคราะห ์SWOT 

จุดแข็ง (S) 

1. มกีารแบ่งส่วนราชการและแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. มีการสั่งงานตามสายการบังคับบัญชา 

3. มีการประสานงาน 

4. การมสี่วนรว่มของประชาชน 

5. มีระบบบัญช ีระบบการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลที่ดี 

6. นายก อบต. มีภาะผูน้ า 

7. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม 

8. บุคลากรมีความเอาใจใส่ตอ่งานและทุ่มเทใน

การปฏิบัติงาน 

9. ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

10. มีค่านิยมรว่ม คอื รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ 

โอกาส (O) 

1. พืน้ที่เหมาะแก่การลงทุน 

2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

3. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 

4. สามารถด าเนินการตามภารกิจหนา้ที่ 

5. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

ภายนอก 

6. ได้รับการส่งเสริมด้านคุณภาพชวีิต 

7. มีการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

8. มีศูนย์อินเตอรเ์น็ตต าบล 

9. ประชาชนมีงานท า มีรายได้ 

จุดอ่อน (W) 

1. การประสานงานภายในล่าช้า 

2. การสั่งงานข้ามสายบังคับบัญชา 

3. มีการน าแผนไปปฏิบัติจริงได้นอ้ย 

4. ระบบการจัดเก็บรายได้ไม่ทันสมัย 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์ 

6. ผูบ้ริหารขาดวิสัยทัศน์ 

7. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก าลังใจ 

8. ขาดการประยุกต์ใชค้วามรู้ 

9. มีการน าความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด 

10.  ขาดการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี 

11.  มีคา่นิยมร่วม แต่ไม่ปฏิบัติตาม 

อุปสรรค (T) 

1. ปัญหาการว่างงาน, ปัญหาอาชากรรม และ

ปัญหายาเสพติด 

2. การเอือ้ผลประโยชน์ใหก้ับนักการเมอืง 

3. การใชเ้ทคโนโลยีในทางที่ผิด 

4. ภัยธรรมชาต ิเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 

เป็นต้น 

  

  



บทที่ 4 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 

 

 จากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค สามารถน าผลการวิเคราะห์มา

ก าหนดเป็นวิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

 “ภายในปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา จะเป็นองค์การที่มีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย บริการประทับใจ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดว้ยผู้บริหารมอือาชีพและบุคลากรที่มศีักยภาพสูง” 

 

4.2 พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภบิาล 

 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 3. จัดให้มรีะบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พรอ้มทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ให้มมีาตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เป็นองค์การที่มีขดีความสามารถสูง (สมรรถนะ) 

มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนด้วยความประทับใจและทันสมัย 

 2. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานมมีาตรฐาน และเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชน 

3. ชุมชนมเีศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ได้อย่าง

พอเพียงโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดแีละมีคุณค่า ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 



๑๗ 
 

5. ระบบการศกึษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบสานให้คงมีอยู่ต่อไป 

 จากวิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไปตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของการ

พัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลัก

ธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถิ่น 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline Data) 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย (Targets) 

ป ี

56 - 60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี  

60 

1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลา เป็นองคก์รที่มีขดีความสามารถสูง 

(สมรรถนะ) มีการบรหิารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล บรกิารประชาชนด้วย

ความประทับใจและทันสมัย 

1. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้มารับ

บรกิารเพิ่มขึน้ 

2. จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหาร

จัดการลดลง 

3. รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มขึน้ 

1. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

คดิเป็นร้อยละ 85 

2. จ านวนข้อร้องเรียนด้านการ

บรหิารจัดการ จ านวน 10 เรื่อง 

3. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ

ฝึกอบรมและพัฒนา จ านวน 70 คน 

รอ้ยละ 

 

เรื่อง 

 

รอ้ยละ 

 

100 

 

10 

 

100 

90 

 

2 

 

100 

95 

 

3 

 

100 

100 

 

5 

 

100 

100 

 

0 

 

100 

100 

 

0 

 

100 

2. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน 

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานมีมาตรฐาน และ

เพยีงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 

1. รอ้ยละของครัวเรอืนที่มีระบบ

สาธารณูปโภคครบครัน 

2. จ านวนโครงการดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานที่เพิม่ขึน้ 

1. จ านวนครัวเรอืนที่ระบบสาธาณูป

โภคเข้าถงึคดิเป็นร้อยละ 96 

2. จ านวนโครงการดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 30 โครงการ 

รอ้ยละ 

 

โครงการ 

100 

 

100 

100 

 

20 

100 

 

20 

100 

 

20 

100 

 

20 

100 

 

20 

3. ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชน

สามารถด ารงตนอยู่ได้อยา่งพอเพียงโดย

ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. รอ้ยละของครัวเรอืนที่ด ารงตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

ได้รับการส่งเสรมิเพิ่มขึน้ 

 

2. จ านวนโครงการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเพิ่มขึน้ 

1. จ านวนครัวเรอืนที่ด ารงตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

ได้รับการส่งเสรมิคิดเป็นรอ้ยละ 

2.55 

2. จ านวนโครงการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 4 โครงการ 

รอ้ยละ 

 

 

 

โครงการ 

38 

 

 

 

25 

3 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

5 

10 

 

 

 

5 

12 

 

 

 

5 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

ตัวชีวัด  

(KPI) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 (Baseline Data) 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย (Targets) 

ป ี

56 - 60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี  

60 

4. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ีและมี

คุณคา่ ทั้งด้านสาธารณสุข ดา้นสวสัดิการ

สังคม ด้านความมัน่คงปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิ และคุณภาพดา้น

สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนครัวเรอืนที่มีรายได้/ครัวเรอืน

ต่ ากวา่ 30,000 บาท ลดลง 

 

2. รอ้ยละของจ านวนผู้เข้ารับบรกิารใน

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล/

เดือนลดลง 

3.รอ้ยละจ านวนผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผู้

ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส ได้รับสวสัดิการ

ทางสงัคมเพิ่มขึน้ 

4. จ านวนครัวเรอืนที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ 

 

5. จ านวนข้อร้องเรียนปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมลดลง 

6. จ านวนโครงการด้านสาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม ดา้นความมัน่คงฯ และ

ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

1. จ านวนครัวเรอืนที่มีรายได/้

ครัวเรอืนต่ ากวา่ 30,000 บาท 

จ านวน 17 ครัวเรอืน  

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการใน

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล/

เดือนคดิเป็นรอ้ยละ 3 

3.จ านวนผูสู้งอาย ุผู้พกิาร ผูย้ากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวสัดิการทาง

สังคม คดิเปน็รอ้ยละ 95 

4. จ านวนครัวเรอืนที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิคดิเป็น

รอ้ยละ 90 

5. จ านวนข้อร้องเรียนปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม จ านวน 15 เรื่อง 

6. จ านวนโครงการด้านสาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม ดา้นความมัน่คงฯ 

และดา้นสิง่แวดล้อม จ านวน 22

โครงการ 

ครัวเรอืน 

 

 

รอ้ยละ 

 

 

รอ้ยละ 

 

 

รอ้ยละ 

 

 

เรื่อง 

 

โครงการ 

17 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

15 

 

25 

5 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

5 

 

5 

5 

 

 

2.5 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

5 

 

5 

5 

 

 

2 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

5 

 

5 

2 

 

 

1.5 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

0 

 

5 

0 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

0 

 

5 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

ตัวชีวัด  

(KPI) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 (Baseline Data) 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย (Targets) 

ป ี

56 - 60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี  

60 

5. ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา  กจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

และประเพณีทอ้งถิน่ได้รับการอนุรักษ์ 

และสืบสานให้คงมีอยูต่่อไป 

1. รอ้ยละของประชาชนที่ได้รับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานสงูขึน้ 

2. รอ้ยละประชาชนที่เขา้รว่มกจิกรรม

ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถิ่นเพิ่มขึน้ 

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมทาง

ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น

ที่เพิ่มขึน้ 

1. จ านวนประชาชนที่จบการศึกษาขั้น

ขั้นพืน้ฐานคดิเป็นร้อยละ 75 

2. จ านวนประชาชนที่เขา้รว่ม

กจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และ

ประเพณีทอ้งถิ่นคดิเป็นร้อยละ 2 

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมทาง

ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น จ านวน 4 โครงการ 

รอ้ยละ 

 

รอ้ยละ 

 

 

โครงการ 

100 

 

25 

 

 

15 

80 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

85 

 

4 

 

 

3 

90 

 

5 

 

 

3 

95 

 

6 

 

 

3 

100 

 

7 

 

 

3 

 



บทที่ 5  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมา 

ภิบาล และการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการ

ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้อง  

3) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน  

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1) การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน ทางบก ทางน้้า และทาง

ระบายน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุด

สระ พัฒนาแหล่งน้้า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 

3) การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 

4) การจัดท้าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี 

2) การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชีพและด้ารงตนอยู่อย่าง

พอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) การพัฒนาความรูด้้านวิชาการ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลติทาง

การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

 

 

 



๒๒ 
 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1) เสริมสรา้งกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม 

2) การปรับทัศนยีภาพ/ปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบสระน้้า และสองข้างทาง

ภายในท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน  

3) การประสานความรว่มมือแก้ไขปัญหาขยะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแบบ

ครบวงจร 

4) การรณรงคแ์ก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

5) การบริหารจัดการบ้าบัดน้้าเสีย 

6) การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ทางเสียง เป็นต้น 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

   1) จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมสุขภาพ

ภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูก่ารมสีุขภาพที่ด ี(คุ้มครองผูบ้ริโภค/การควบคุม

ป้องกันโรคติดตอ่/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน)  

   2) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจง้

เหตุ และจัดให้มีหน่วยรับ-ส่งผูป้่วยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการท้างานกับหนว่ยบริการ

สาธารณสุขได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   3) การพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูย้ากไร้ เด็ก

ด้อยโอกาส ดว้ยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มอีาชีพ หรือการสร้างประโยชน์ตอ่ส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

   4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้้า 

   5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม

และสนับสนุนต้ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท้างานอย่างมคีุณภาพ 

   6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เชน่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ

ว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

   7) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 

 

 



๒๓ 
 

 

5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

1) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศกึษาทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศกึษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

2) การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ  

3) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 



 

 

บทที่ 6 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 

6.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

หลังจากทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 ในบทที่ 5 แล้วนั้น ขั้นตอน

ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ก็คือ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานรวมถึงบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาจักได้น าไปวางแผนเสนอขอ

งบประมาณให้มคีวามสอดคล้องกัน โดยมีวิธีการน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการฝกึอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย

ของท้องถิ่นที่ควรรู้ให้แก่ประชาชน 

ร้อยละของประชาชนที่มีความรูเ้กี่ยวกับ

กฎหมายท้องถิ่น 

ร้อยละ 60 10 20 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ปกป้องสถาบันฯ 

ร้อยละ 60 10 20 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้านเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม

ประชาคมหมูบ่้านจัดท าแผนพัฒนา 

ร้อยละ 70 30 40 50 60 70 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชน 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม

ประชาคมหมูบ่้านจัดท าแผนชุมชน 

ร้อยละ 70 30 40 50 60 70 ส านักงาน

ปลัด อบต. 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 

(ต่อ)  

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

5. โครงการจัดท าวาสารและจดหมาย

ข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 

ร้อยละ 100 90 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

6. โครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย

ของต าบล 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูล

ข่าวสารผ่านระบบเสียงไร้สาย 

ร้อยละ 100 80 90 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

7. โครงส ารวจและจัดเก็บข้อมูลความ

จ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 

ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจ

ข้อมูล จปฐ. 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

8. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/

เว็บไซด์ ของ อบต. 

ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการผ่าน

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร/เว็บไซด์ 

ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

9. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 

Internet ต าบล 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการ 

Internet ต าบล 

ร้อยละ 60 20 30 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

10. โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบ

มีสว่นร่วมจากภาคประชาชน 

ร้อยละของประชาชนที่มีความรูเ้กี่ยวกับ

การมสี่วนรว่มของภาคประชานในการ

บริหารจัดการ 

ร้อยละ 60 20 30 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง  

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการทุนการศกึษาปริญญาตรี/โท 

ของบุคลากรใน อบต. 

ร้อยละจ านวนบุคลากรใน อบต. ที่จบ

การศกึษาระดับปริญญาตรี หรอื

ปริญญาโท 

ร้อยละ 100 90 95 98 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากรของ อบต. 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการสัมมนา

เชงิปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ

การจัดวางระบบควบคุมภายในใหแ้ก่

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง 

ร้อยละของบุคลากรที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับ

การควบคุมภายใน 

ร้อยละของความเสี่ยงของการบริหาร

จัดการลดลง 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

100 

 

25 

60 

 

5 

70 

 

5 

80 

 

5 

90 

 

5 

100 

 

5 

หนว่ย

ตรวจสอบ

ภายใน 

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ

การจัดท างบประมาณของท้องถิ่นให้แก่

สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนต าบล/

พนักงานจ้าง 

ร้อยละของบุคลากรที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับ

การจัดท างบประมาณท้องถิ่น 

จ านวนการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายลดลง 

ร้อยละ 

 

ครั้ง 

100 

 

15 

 

60 

 

3 

 

70 

 

3 

 

80 

 

3 

 

90 

 

3 

 

100 

 

3 

 

ส านักงาน

ปลัด อบต. 

5. โครงการฝึกอบรมทางด้านระเบียบ

กฎหมาย ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับ

กฎหมาย ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

 

 

ส านักงาน

ปลัด อบต. 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

6. โครงการจัดท าระบบองค์ความรู้

ภายใน อบต. 

ร้อยละขององค์ความรูภ้ายใน อบต. ร้อยละ 100 80 90 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

7. โครงการพนักงานส่วนต าบลดีเด่น ร้อยละของพนักงานส่วนต าบลดีเด่น 

 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

8. โครงการทัศนศกึษาดูงาน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ศกึษาดูงาน 

 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

9. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ ์ทาง

เทคโนโลยี เพื่อเสริมสรา้งในการบริหาร

จัดการ 

ร้อยละของวัสดุ/ครุภัณฑท์างเทคโนโลยี ร้อยละ 100 85 90 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

10. โครงการอบรมใหค้วามรูด้้าน

กฎหมายและศกึษาดูงานส าหรับคณะ

ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ 

ร้อยละของคณะผูบ้ริหารและสมาชิก

สภาฯ ทีม่คีวามรูด้้านกฎหมาย 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

11. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ของ อบต. ใหม้ีประสิทธิภาพ 

จ านวนระบบคอมพิวเตอร์ที่มี

ประสิทธิภาพ 

ระบบ 2 - 1 1 2 2 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และการบรกิารประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บรกิารประชาชน  

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการบริการประชาชนแบบ One 

Stop Service 

จ านวนจุดบริการแบบ One Stop 

Service 

จุด 1 - - 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และ

เสริมสรา้งแรงจูงใจในการช าระภาษี 

ร้อยละของจ านวนผู้ช าระภาษี ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กองคลัง 

3. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 

 

จ านวนครั้งในการออกหน่วยบริการ

เคลื่อนที่ 

ครั้ง 10 2 2 2 2 2 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

จ านวนระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินที่มปีระสิทธิภาพ 

ระบบ 1 1 1 1 1 1 กองคลัง/ 

กองชา่ง 

5. โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่ง

อ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ

สะดวกในการให้บริการ 

ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 ส านักงาน

ปลัด อบต./

คลัง/ช่าง 

6. โครงการ อบต. ยิ้ม 

 

ร้อยละของความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการในการใหบ้ริการ 

ร้อยละ 100 80 90 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต./

คลัง/ช่าง 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชน

และท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมถนน หมู่ 1-10 

ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 กองชา่ง 

2. โครงการขยายผวิจราจร หมู ่1-10 ร้อยละของถนนที่ได้รับการขยายผวิ

จราจร 

ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 กองชา่ง 

3. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมรางระบาย

น้ า/ท่อระบายน้ า หมู่ 1-10 

ร้อยละของรางระบาย/ท่อระบายน้ าที่

ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม 

ร้อยละ 100 30 30 30 5 5 กองชา่ง 

4. โครงการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ หมู่ 1-10 

ร้อยละของไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการ

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซม 

ร้อยละ 100 40 30 20 5 5 กองชา่ง 

5. โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 1-

10 

ร้อยละของการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ร้อยละ 100 100 - - - - กองชา่ง 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และ

ติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ (อุดหนุนการ

ไฟฟ้า สาขาหัวทะเล) 

ร้อยละของการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 กองชา่ง 

7. โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดิม

ข้าม 

จ านวนสะพานลอยคนเดิมข้าม แห่ง 1 - - - - 1 กองชา่ง 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชน

และท้องถ่ิน (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

8. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางเท้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ร้อยละของทางเดินและทางเท้าคอนกรีต

เสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง 

ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 กองชา่ง 

9. โครงการก่อสร้างศาลาพักผูโ้ดยสาร 

 

จ านวนศาลาพักผูโ้ดยสาร หลัง 5 1 1 1 1 1 กองชา่ง 

10. โครงการติดตัง้สัญญาณไฟจราจร 

 

จ านวนสัญญาณไฟจราจร จุด 20 20 - - - - กองชา่ง 

11. โครงการติดตั้งกระจกตามทางแยก 

 

จ านวนกระจกตามทางแยก จุด 20 4 4 4 4 4 กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลอง ระบบประปา และการ

กระจายการใช้ประโยชน์ 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู 1-10 

ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับ

การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ร้อยละ 100 20 20 20 10 10 กองชา่ง 

2. โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน หมู่ 

1-10 

ร้อยละของประปาหมูบ่้านที่ได้รับการ

ขยายเขต 

ร้อยละ 100 20 20 10 10 20 กองชา่ง 

3. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า/สระน้ า 

หมู ่1-10 

ร้อยละของคลองสง่น้ า/สระน้ าที่ได้รับ

การขุดลอก 

ร้อยละ 100 30 30 30 5 5 กองชา่ง 

4. โครงการถมดินคันสระน้ าสาธารณะ 

 

ร้อยละของสระน้ าที่ได้รับการถมดินคัน

สระน้ า 

ร้อยละ 100 - - 50 30 40 กองชา่ง 

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งต าบล 

 

ร้อยละของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 กองชา่ง 

6. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ่อพักน้ า

ทิง้ หมู ่1-10 

ร้อยละของบ่อพักน้ าทิง้ที่ได้รับการ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง 

ร้อยละ 100 30 20 20 20 10 กองชา่ง 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาที่ 3 การผังเมืองรวมของท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการพัฒนาผังเมอืงรวมต าบล

หนองบัวศาลา 

ร้อยละของการพัฒนาผังเมืองรวมต าบล

หนองบัวศาลา 

ร้อยละ 100 - 20 20 20 40 กองชา่ง 

2. โครงการประเมินผลและปรับปรุงผัง

เมืองรวมนครราชสีมา (อุดหนุนส านักงาน

โยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา) 

ร้อยละของการอุดหนุนตามโครงการ

ประเมินผลและปรับปรุงผังเมอืงรวม

นครราชสีมา 

ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 กองชา่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

จ านวนระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบ 1 - 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต./

กองชา่ง 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มเกษตรกร 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพภายในต าบลหนองบัวศาลา 

ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา

และส่งเสริม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้น

ของต าบลหนองบัวศาลา 

จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะ

สั้น 

คน 150 50 50 50 50 50 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม

สตรีของต าบลหนองบัวศาลา 

ร้อยละของกลุ่มสตรทีี่ได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพ 

ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

เกษตรกรภายในต าบลหนองบัวศาลา 

จ านวนของกลุ่มเกษตรที่ได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริม 

กลุ่ม 25 5 5 5 5 5 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

5. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตมัน

ส าปะหลัง 

ร้อยละของผลผลติเกษตรกรผูป้ลูกมัน

ส าปะหลัง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่อย่างพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการผักสวนครัว พืชรั้วกินได้ 

 

จ านวนของครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว 

พืชรั้วกินได้ 

ครัวเรือน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการตามรอยพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

ตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ครัวเรือน 150 50 50 50 50 50 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการส่งเสริมตัวอย่างครัวเรือนที่มี

การด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ านวนของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม

ให้ด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ครัวเรือน 50 10 10 10 10 10 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 

 

จ านวนของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม

การท าเกษตรอินทรีย์ 

ครัวเรือน 150 50 50 50 50 50 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และ

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรและ

สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

จ านวนของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

 1. โครงการต าบลน่าอยู่ 

 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ต าบลน่าอยู่ 

ร้อยละ 60 20 30 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการรณรงค์ดา้นสิ่งแวดล้อม (big 

cleaning day) 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมการ

ณรงคด์้านสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 60 20 30 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปรับทัศนยีภาพ/ปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบสระน้ า และสองข้างทางภายในท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะ

ชุมชน  

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

 1. โครงการปรับทัศนยีภาพ/ปรับภูมิทัศน์

รอบแหลง่น้ าสาธารณะ (สร้างแหล่งน้ าให้

สวยด้วยมือเรา) 

จ านวนแหลง่น้ าที่ได้รับการปรับ

ทัศนยีภาพ/ปรับภูมิทัศน์ 

แห่ง 5 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการปรับทัศนยีภาพ/ปรับภูมิทัศน์

สองขา้งทางภายในท้องถิ่น 

จ านวนถนนที่ได้รับการปรับทัศนยีภาพ/

ปรับภูมิทัศน์ 

สาย 10 2 2 2 2 2 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการส่งเสริมการจัด

สวนสาธารณะในชุมชน 

จ านวนสวนสาธารณะในชุมชนต าบล

หนองบัวศาลา 

สวน 10 2 2 2 2 2 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

 1. โครงการจัดหา/จัดซื้อถังขยะ รอ้ยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับถัง

ขยะ 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

2. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

 

จ านวนธนาคารขยะรไีซเคิล แห่ง 5 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสรมิการประหยัดพลังงาน 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์

พืน้ที่สีเขียว 

จ านวนสถานที่ที่ด าเนินการปลูกป่า/ปรับ

ภูมทิัศน์ 

แห่ง 10 2 2 2 2 2 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลก

ร้อนในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วัน

สิ่งแวดล้อมโลก 

คน 2,000 300 350 400 450 500 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสรมิการประหยัดพลังงาน (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

3. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ

ประหยัดพลังงาน 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการรณรงค์

ประหยัดพลังงาน 

คน 2,000 300 350 400 450 500 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การบรหิารจัดการบ าบัดน้ าเสีย 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

 1. โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย

ทั้งต าบล 

จ านวนบ่อบ าบัดน้ าเสีย แห่ง 1 - - 1 - - ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการจัดการและอนุรักษ์แหล่งน้ าที่

ส าคัญภายในต าบล 

จ านวนแหลง่น้ าที่ส าคัญของต าบล แห่ง 5 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการปล่อยพันธ์ปลาสู่แหล่งน้ า 

 

จ านวนแหลง่น้ าที่ด าเนินการปล่อยพันธ์

ปลา 

แห่ง 5 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ทางเสียง เป็นต้น 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

โครงการท าดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลด

มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย 

จ านวนมลภาวะทางอากาศ, ทางเสียง

ลดลง 

ร้อยละ 50 10 10 10 10 10 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน 

สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการจัดหาเวชภัณฑ์/ยาสามัญ

ประจ าบ้าน 

ร้อยละของครัวเรือนที่มตีู้ยาสามัญ

ประจ าบ้าน 

ครัวเรือน 50 10 10 10 10 10 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

ร้อยละครัวเรือนที่ไห้รับการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

ครัวเรือน 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

ร้อยละของจ านวนสุนัขที่ได้รับการฉีด

วัคซีน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ 

 

ร้อยละครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดตอ่ 

ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสรมิสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน 

สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

5. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง 

จ านวนผูเ้ข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

6. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ

โรคเอดส์ 

จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

7. โครงการอาหารปลอดภัย 

 

จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม คน 250 50 50 50 50 50 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสรมิสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน 

สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

8. โครงการดูแลผู้บริจาคโลหิต (อุดหนุน

อ าเภอเมืองนครราชสีมา) 

ร้อยละเงินอุดหนุนตามโครงการดูแลผู้

บริจาคโลหิต 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

9. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานในเขตต าบล (อุดหนุน อสม.) 

ร้อยละของเงนิอุดหนุนส าหรับพัฒนา

งานสาธารณสุข 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

10. โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม. 

 

จ านวน อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

11. โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด 

 

จ านวนแมท่ี่ได้รับการเยี่ยมเยียน คน 150 30 30 30 30 30 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

12. โครงการประกวดแม่ดีเด่นด้าน

สุขภาพ 

จ านวนแมด่ีเด่นด้านสุขภาพ คน 150 30 30 30 30 30 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

13. โครงการรักษ์สุขภาพของประชาชน

ในต าบล 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

14. โครงการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ

ของประชาชน (อุดหนุน สปสช.) 

ร้อยละเงินอุดหนุนการส่งเสริมกองทุน 

สปสช. 

ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสรมิสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน 

สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

15. โครงการออก าก าลังเพื่อสุขภาพ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสรมิสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน 

สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

16. โครงการสนับสนุนกิจการกาชาด

จังหวัดนครราชสีมา 

ร้อยละเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน

กิจการกาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

17. โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรตเิพื่อ

ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ฯ (อุดหนุนอ าเภอ

เมืองนครราชสีมา) 

ร้อยละเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มีหน่วยรับ-ส่งผู้ป่วยระดับโซนทุก

โซน สามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

จ านวนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์ 50 10 10 10 10 10  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการ

สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 

ร้อยละของผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการมอบเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ผู้

พิการ ผูป้่วยเอดส์ 

ร้อยละของผูสู้งอายุ/ผูพ้ิการ/ผูป้่วยเอดส์

ที่ได้รับเบีย้ยังชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการ

สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และ

ผูด้้อยโอกาส 

จ านวนผูสู้งอายุ/ผูพ้ิการ/ผูด้้อยโอกาสที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 1,300 300 250 250 250 250 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้

พิการ 

จ านวนผูสู้งอายุ/ผูพ้ิการที่เข้าร่วม

โครงการ 

คน 250 50 50 50 50 50 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

5. โครงการสงเคราะหค์รอบครัวยากจน 

ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้สูงอายุ 

จ านวนครัวเรอืนที่ผ่านการประเมิน/

คัดเลือกให้ได้รับการสงเคราะห์ 

ครัวเรือน 25 5 5 5 5 5 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

6. โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

สงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนต าบลหนองบัว

ศาลา 

ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 20 20 20 20 20 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ร้อยละของผูสู้งอายุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 10 15 15 20 20 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

8. โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ 

ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ 

จ านวนครัวเรอืนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ครัวเรือน 100 20 20 20 20 20 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการ

สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรอืการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

9. โครงการอาสาสมัครใจสร้าง

สุขภาพจิตสดใสในชุมชน 

จ านวนผูท้ี่เป็นอาสาสมัครฯ และผา่น

การคัดเลือก 

คน 50 10 10 10 10 10 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

10. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น จ านวนหมูบ่้านที่เข้าร่วมโครงการ หมูบ่้าน 5 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

11. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์

ราชัน 

จ านวนบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน หลัง 1 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

12. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

เข้มแข็ง 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 20 30 40 50 60 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

13. โครงการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) 

จ านวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

(ศพด.) 

ศูนย์ 10 2 2 2 2 2 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ า 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

จอดรถบรรทุกน้ า/รถดับเพลิง 

จ านวนอาคารอเนกประสงค์จอด

รถบรรทุกน้ า/รถดับเพลิง 

แห่ง 1 1 - - - - ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

ร้อยละจ านวนผูเ้ข้ารับบริการเพิ่มมาก

ขึน้จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 100 20 40 60 80 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติทางถนนช่วง

เทศกาลส าคัญ 

ร้อยละจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในพืน้ที่

ลดลง 

ร้อยละ 100 20 40 60 80 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พรอ้มทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละของความสัมฤทธิ์ผลในการ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

ร้อยละ 100 80 80 90 95 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

5. โครงการจัดท าคู่มอืการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ร้อยละของประชาชนที่มีคูม่ือการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

ร้อยละ 85 15 30 45 70 85 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

6. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้บือ้งตน้

เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กนักเรียน 

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 20 40 60 80 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ า 

(ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

7. โครงการให้ความรู้และฝกึซ้อม

ดับเพลิงเบือ้งตน้ให้แก่ประชาชน 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มี

ความรูใ้นการดับเพลิงเบือ้งต้น 

ร้อยละ 80 10 20 40 60 80 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

8. โครงการอบรมประชาชนในพื้นที่ใน

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมและผา่นการอบรม 

ร้อยละ 80 10 20 40 60 80 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

9. โครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุใหแ้ก่ประชาชน 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมและผา่นการอบรม 

ร้อยละ 80 10 20 40 60 80 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

10. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย

และรักษาความปลอดภัยของประชาชน 

(อุดหนุนอ าเภอเมอืง) 

รายงานผลการด าเนินการจากอ าเภอ ชุด 1 1 1 1 1 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสรมิและสนับสนุนต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างาน

อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน อปพร. คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนประชากร 

ร้อยละ 1 0.6 0.7 0.8 0.9 1 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยประจ าต าบล 

อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยประจ าต าบล 

แห่ง 1 - - - - 1 กองชา่ง 

3. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑแ์ละ

อุปกรณ์สื่อสารประจ าศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยประจ าต าบล 

ร้อยละของวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์

สื่อสารฯ เมื่อเทียบกับเกณฑม์าตรฐาน 

ร้อยละ 90 50 60 70 80 90 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา

เสพติดแก่เด็กนักเรียน 

ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนที่มี

ความรูเ้กี่ยวกับยาเสพติด 

ร้อยละ 100 40 60 80 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

2. โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น (สี

ขาว) 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

ครอบครัวสีขาว 

ร้อยละ 10 5 6 7 8 10 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

3. โครงการตรวจหาสารเสพติดแก่

ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 

ร้อยละของจ านวนผูต้รวจพบสารเสพติด

ลดลง 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการจัดกิจกรรมรณรงคก์าร

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 20 10 12 14 16 20 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

5. โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อ

ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 30 10 15 20 25 30 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

6. โครสร้างภูมิคุม้กันป้องกันยาเสพติด

ให้กับเยาวชนทั่วไป 

ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคลใน

ครอบครัว 

ร้อยละของเด็ก สตร ีและบุคคลใน

ครอบครัวที่ได้รับความรุนแรงลดลง 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

8. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ร้อยละของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ลดลง 

ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 กองชา่ง 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 7  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาฟุตซอล 

 

ร้อยละของเยาวชนชายที่เข้าร่วม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

2. โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาเชื่อม

ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน 

ร้อยละจ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการ

แขง่ขัน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ า

ต าบล 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬา 

ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ/ผู้

ผูพ้ิการ 

ร้อยละของผูสู้งอายุ/ผูพ้ิการที่เข้าร่วม

การแขง่ขันกีฬา 

ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

5. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

6. โครงการอบรมทักษะด้านกีฬา ร้อยละจ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

7. โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์และสนามเด็กเล่นประจ า

หมูบ่้าน 

จ านวนลานกีฬาอเนกประสงค์และสนาม

เด็กเล่นเพิ่มขึน้ 

ลาน/

สนาม 

10 5 5 - - - กอง

การศกึษาฯ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 7  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

8. โครงการสปอร์ตเดย์สปอร์ตไนท์ จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ คน 500 100 100 100 100 100 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรยีน ประถมศกึษา 

มัธยมศกึษา ปรญิญาตร ีและภาคประชาชน 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการอาหารเสริม (นม) ของ

นักเรียน 4 โรงเรียน 

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหาร

เสริม (นม) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษา 

2. โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน 

4 โรงเรียน 

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหาร

กลางวัน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษา 

3. โครงการทุนการศกึษาส าหรับนักเรียน 

นักศึกษา และผูด้้อยโอกาส 

จ านวนเด็กนักเรียน นักศกึษา และ

ผูด้้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศกึษา 

คน 25 5 5 5 5 5 ส านักงาน

ปลัด อบต. 

4. โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ (ระดับ 

ป.1-ป.6) ของต าบล 

จ านวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ คน 250 50 50 50 50 50 กอง

การศกึษา 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรยีน ประถมศกึษา 

มัธยมศกึษา ปรญิญาตร ีและภาคประชาชน (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา

ของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตต าบล 

(อุดหนุนโรงเรียน) 

ร้อยละเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

6. โครงการแรลลี่ภาษาไทยพัฒนา

ศักยภาพการเรียน แก้ปัญหาการอ่าน-

การเขียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตต าบล 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ คน 150 30 30 30 30 30 กอง

การศกึษาฯ 

7. โครงการจติคณิตพัฒนาสมองเด็กไทย

สู่การเรยีนรู้ของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ คน 250 50 50 50 50 50 กอง

การศกึษาฯ 

8. โครงการจัดการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งดา้น

วิชาการ/ดนตรี/กีฬา สนับสนุนให้กับ

โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน 

จ านวนบุคลากรที่ให้การสนับสนุน คน 16 4 4 4 4 4 กอง

การศกึษาฯ 

9. โครงการค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนสอบเข้ามัธยมศึกษาของ

นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน 

จ านวนผูท้ี่เข้าร่วมโครงการ คน 750 150 150 150 150 150 กอง

การศกึษาฯ 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรยีน ประถมศกึษา 

มัธยมศกึษา ปรญิญาตร ีและภาคประชาชน (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

10. โครงการจัดอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนทั้ง 4 

โรงเรียน 

ร้อยละจ านวนครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่ได้รับการอบรม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

11. โครงการจัดสร้างหอ้งสมุดประจ า

หมูบ่้าน 

จ านวนหอ้งสมุดประจ าหมู่บ้าน แห่ง 10 2 2 2 2 2 กอง

การศกึษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

2. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์

ศกึษาดูงานครู ผูดู้แลเด็ก และบุคลากร

ทางการศึกษา 

ร้อยละของครู ผูดู้แลเด็ก และบุคลากร

ทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

3. โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม 

(นม) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

4. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับอาหาร

กลางวัน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

5. โครงการจัดหาวัสดุการศกึษาของ

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของวัสดุการศกึษาที่ศูนย์ฯได้รับ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

6. โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

7. โครงการแขง่ขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.

สัมพันธ์ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

8. โครงการทัศนศกึษาสวนสัตว์

นครราชสีมา 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

9. โครงการคุณธรรมและจริยธรรมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

10. โครงการจัดกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 

วันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

11. โครงการจัดกิจกรรมวันปีใหม่/วัน

เด็กแหง่ชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

12. โครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่เด็กที่

จบการศกึษาประจ าปี 

ร้อยละของเด็กที่จบการศกึษา ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

13. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ

การก่อสร้าง/ปรับปรุง 

ศูนย์ 4 4 4 4 4 4 กอง

การศกึษาฯ 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การเพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนข์องศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

ศูนย์ 4 4 4 4 4 4 กอง

การศกึษาฯ 

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละของจ านวนคณะกรรมการที่ได้รับ

การพัฒนา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

           แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

2. โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 

 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

           แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (ต่อ) 

โครงการ ตัวชี้วัด หนว่ยนับ เป้าหมาย หนว่ยงาน

รับผิดชอบ ปี 

56-60 

ปี 

56 

ปี 

57 

ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

3. โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง 

 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

4. โครงการจัดกิจกรรมและพิธีทาง

ศาสนา 

ร้อยละของกิจกรรมและพิธีทางศาสนา ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

5. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

ต าบลหนองบัวศาลา 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

6. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

สิรกิิติ์พระบรมราชินนีาถ 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

7. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 40 50 60 70 80 กอง

การศกึษาฯ 

8. โครงการอนุรักษ์ดนตรไีทยพืน้บ้าน 

 

ร้อยละจ านวนดนตรไีทยพืน้บ้านที่ได้รับ

การอนุรักษ์ 

ร้อยละ 100 50 60 80 100 100 กอง

การศกึษาฯ 

 

 



 

 

ส าหรับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้รับผิดชอบในแต่ละเป้าประสงค์ ต้อง

ค านึงถึงและให้ส าคัญในการท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีชีวิต น ากลยุทธ์ไปวางแผนและเสนอของบประมาณ เพื่อ

น ามาใช้ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน แผนที่ก าหนดไว้จงึจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

6.2 การติดตามและประเมินผล 

แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล

การด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น “ระบบ

ติดตาม” จึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชีว้่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรอืบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน า

ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน 

6.2.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 

โดยที่ "การติดตาม" หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม

ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม

คุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  ในทางตรงกันข้าม 

หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่างๆ 

ยกตัวอย่างเชน่ การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การตดิตามดูความ สามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, 

การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน 

 ส่วน "การประเมินผล" นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ

ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่

ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มี

ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น

ข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น

กระบวนการตัดสินใจอย่างมหีลักเกณฑ์ โดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย 

เชื่อถือได้ 

 



 

 

 6.2.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 6.2.3 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

เป็นไปอย่างมีทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขึ้น โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้

แผนพัฒนาสามปี ซึ่งแบบรายงานดังกล่าว ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

ทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - มีนาคม เป็นครั้งที่ ๑ และตั้งแต่สิ้นสุดการ

ด าเนนิงานในเดือนเมษายน - กันยายน เป็นครั้งที่ ๒ ดังแบบรายงานต่อไปนี้ 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ของแบบ 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ราย ๖ เดือน ซึ่งเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่จะ

สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้า ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามแผน

ยุทธศาสตรท์ี่ก าหนด โดยมีประเด็นในการตดิตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) การตดิตามผลการด าเนินงาน และการ

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒) ผลการด าเนนิงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่

ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 ประโยชน์ 

 เป็นเครื่องมอืที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะน าไปใช้ติดตามความก้าวหนา้ของการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาสามปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ใน

การด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

 ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการด าเนินงาน เป็นแบบที่ใชใ้นการตดิตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตัง้แต่เดอืนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

 



  

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

   

 ค าชี้แจง : เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใตแ้ผนพัฒนา ๓ ปี โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ด าเนนิงานทุกๆ ๖ เดอืน เร่ิมตัง้แตส่ิน้สุดการด าเนนิงานในเดอืนตุลาคม - มนีาคม เป็นคร้ังท่ี ๑ และตัง้แตส่ิน้สุด

การด าเนนิงานในเดอืนเมษายน - กันยายน เป็นคร้ังท่ี ๒ 

 

   

 ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทัว่ไป  

 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบัวศาลา                    .  

 ๒. รายงานผลการด าเนนิงานคร้ังท่ี  

   (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          

   



 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        

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 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  

                                                                                                                    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  


