
 

สารบัญ 
 

             
เรื่อง                  หน้า 
๑. บทน ำ          ๑ 
๒. แบบที่ ๑  กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๙ 
๓. แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๑๐ 
 -  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป        ๑๐ 

- ส่วนที่ ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ๓ ปี     ๑๒ 
- ส่วนที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ๑๓                       

๔. แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์    ๑๔ 
 -  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป        ๑๔ 

- ส่วนที่ ๒  กำรประเมินผลเชิงปริมำณ ยุทธศำสตร์และโครงกำร ปี ๒๕๕๖  ๑๔ 
- ส่วนที่ ๓  กำรประเมินผลเชิงปริมำณ      ๑๕                      

๕. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖       ๒๓                                                                
 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ                      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือใช้เป็นกระบวนที่ส ำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน รวมถึงระบบประเมินผลที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหรือบรรลุเป้ำหมำย
หรือไม่ อย่ำงไร  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ขยำยขอบเขตหรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำน 
 

  คณะกรรมกำรติ ดตำมและประ เมินผลแผนพัฒนำองค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบล                      
หนองบัวศำลำ  ขอขอบคุณทุกฝ่ำยที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำฯ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
 

  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๑ 

 

 

บทน ำ 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตาม

และประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา   ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ.๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๒  จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือให้วัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ของการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย 

 

๑.  จุดประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑.๑  เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๑.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๑.๓  เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล                

หนองบัวศาลาและจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
๑.๔  เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

๒.  กรอบแนวคิดในกำรติดตำมและประเมินผล 
๒.๑ ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 
การติดตาม เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดย

ที่การติดตาม (Monitorning) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท างานให้ลุล่วง    ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว   จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (Cost – effective) ด าเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทาง                                        



 

 

แก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 ๒.๒ ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 

 การประเมินผลนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ  เช่น เดียวกับการติดตาม  
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการ  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน ที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น   ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ซึ่ งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

๓. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๕ 
๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

 

๔. วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision) 
 

  " " ภายในปี พภายในปี พ..ศศ. . 25602560  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา จะเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการจะเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย   บริการประทับใจประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานบริการประทับใจประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง""  

๕. พันธกิจ (Mission) 
๕.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน พร้อมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

๕.๖ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
 



 

 

๖. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เป็นองค์การที่มีขีดความสามารถสูง (สมรรถนะ) มีการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนด้วยความประทับใจและทันสมัย 
 ๖.๒ ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

๖.๓ ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ได้อย่างพอเพียง
โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๔ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

๖.๕ ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบสานให้คงมีอยู่ต่อไป 

๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
องค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลหนองบั ว ศ าล า  ได้ ก า หนดยุ ทธ ศ าสตร์ ก า ร พัฒนา ไ ว้                                   

๖  ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง                   
     ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน 
  ๒.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๓.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
       พอเพียง 
  ๔.) ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
  ๖.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ 
                ประเพณีท้องถิ่น 
 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  ได้น าไปก าหนด                 
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ๗.๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง                
ตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรบริกำรประชำชน                  
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

 
 ๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๓) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

  ๗.๒  กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และ
การปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒) ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา
แหล่งน้ า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
 ๓) การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 
 

  ๗.๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มเกษตรกร 
 ๒) การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓)  การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ๗.๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
 ๒) การปรับทัศนียภาพ/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ า และสองข้างทางภายใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน 
 ๓) การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แบบครบวงจร 
 ๔) การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
 ๕) การบริหารจัดการบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 



 

 

 ๗.๕ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุณค่ำทำงสังคม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 
 ๒) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัด
ให้มหีน่วยรับ-ส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส 
ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรือการ
สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม 
 ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การ
ลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ า 
 ๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนต ารวจบ้าน/อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
 ๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (ปัญหายาเสพติด/ปัญหาการว่างงาน/ปัญหา
ความยากจน) 
 ๗) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

  ๗.๖ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และภาคประชาชน 
 
 ๒) การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 



 
 

 

สรุปยอดรำยรับจริงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
--------------------------------- 

 

รำยรับ ประมำณกำร รับจริง รับจริงเกินงบประมำณ 
หมวดภำษีอำกร    
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 7,434,300.00 9,705,068.22 2,270,768.22 
ภาษีบ ารุงท้องที ่ 50,000.00 68,338.65 18,338.65 
ภาษีป้าย 886,000.00 1,030,881.00 144,881.00 
     รวมหมวดภำษีอำกร 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 
ค่าธรรมเนียมปดิโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ค่าปรับการผิดสัญญา 
ค่าปรับอื่น ๆ 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200  
ตารางเมตร 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาหาร  
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  
   รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 
ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 

8,370,300.00 
 

79,400.00 
487,600.00 

 
0.00 

4,000.00 
0.00 

343,200.00 
0.00 

 
91,500.00 

 
 

0.00 
8,300.00 

0.00 
1,014,000.00 

 
0.00 

10,804,287.87 
 

265,296.00 
978,540.00 

 
50.00 

8,010.00 
3,000.00 

568,500.00 
13,800.00 

 
100,900.00 

. 
 

5,150.00 
13,980.00 

0.00 
1,957,226.00 

 
72,000.00 

2,433,987.87 
 

185,896.00 
490,940.00 

 
50.00 

4,010.00 
3,000.00 

225,300.00 
13,800.00 

 
9,400.00 

 
 

5,150.00 
5,680.00 

0.00 
943,226.00 

 
72,000.00 

ดอกเบี้ย 211,900.00 943,154.13 731,254.13 
   รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 211,900.00 1,015,154.13 803,254.13 
หมวดรำยได้จำกกำรสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์    
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 12,924.00 12,924.00 
   รวมหมวดรำยได้จำกกำรสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 
ค่าจ าหน่ายเศษของ 
ค่าขายแบบแปลน 

0.00 
 

0.00 
205,300.00 

12,924.00 
 

13,998.00 
175,700.00 

12,924.00 
 

13,998.00 
-29,600.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 40,000.00 3,900.00 -36,100.00 
   รวมรำยได้เบ็ดเตล็ด 245,300.00 193,598.00 -51,702.00 
    

 



. 

 

 
รำยรับ ประมำณกำร รับจริง รับจริงเกินงบประมำณ 

หมวดภำษีจัดสรร    
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ 4,469,000.00 9,619,531.98 5,150,531.98 
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ ฯ 4,752,000.00 7,690,782.42 2,938,782.42 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 188,900.00 382,417.12 193,517.12 
ภาษีสุรา 2,240,000.00 3,116,235.80 876,235.80 
ภาษีสรรพสามิต 5,001,500.00 6,824,041.43 1,822,541.43 
ภาษีการพนัน 0.00 900.00 900.00 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 25,651.00 25,651.00 
ค่าภาคหลวงแร ่  99,500.00 126,673.00 27,173.90 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 147,300 275,197.98 127,897.98 
เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 21,100 0.00 -21,100.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

15,492,400.00 25,013,432.00 9,521,032.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 27,700.00 33,770.00 6,070.00 
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 32,439,400.00 53,108,633.63 20,699,233.63 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

16,250,000 12,637,199.00 -3,612,801.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,250,000 12,637,199.00 -3,612,801.00 
รวมท้ังหมด 58,530,900.00 79,729,022.63 21,198,122.63 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

 

แบบท่ี ๑  กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

 ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

 ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

 ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

 ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

 ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

 ๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

 ๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่  
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

 ๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 ๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

 ๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

 ๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

 ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 ๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

 ๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
   



๙ 
 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี                
โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - มีนาคม เป็นครั้งที่ ๑ และตั้งแต่สิ้นสุด                    
การด าเนินงานในเดือนเมษายน - กันยายน เป็นครั้งที่ ๒                                                                                                                                                        
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
๒.  รายงานผลการด าเนินงาน 

 (๑)   ครั้งที่ ๑  (ตุลาคม - มีนาคม) (๒)   ครั้งที่ ๒  (เมษายน - กันยายน)     

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) และ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๑ ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑  ๒๕๕๕ ปีที่ ๒  ๒๕๕๖ ปีที่ ๓  ๒๕๕๗ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

๒๔ ๗,๕๑๐,๐๐๐ ๒๓ ๒,๖๗๕,๐๐ ๒๓ ๒,๖๗๕,๐๐ ๗๐ ๑๒,๘๖๐,๐๐๐ 

๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๘๔ ๓๗,๗๒๗,๐๐๐ ๒๘ ๙,๘๒๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๙๑๐,๐๐๐ ๑๒๓ ๕๐,๔๕๗,๐๐๐ 
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗ ๑,๙๕๗,๐๐๐ ๑๘ ๒,๔๕๗,๐๐๐ ๑๗ ๑,๙๕๗,๐๐๐ ๕๒ ๖,๓๗๑,๐๐๐ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๑๖ ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ ๑๖ ๓,๔๗๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๔๗๐,๐๐๐ ๔๔ ๒๑,๖๑๐,๐๐๐ 

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๖๒ ๑๒,๖๗๕,๕๐๐ ๖๖ ๑๓,๓๖๖,๐๐๐ ๕๙ ๘,๒๖๖,๐๐ ๑๘๗ ๒๖,๐๔๑,๕๐๐ 
๖. การส่ งเสริมและการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๓๕ ๑๑,๖๓๓,๐๐๐ ๒๙ ๗,๑๗๕,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๓๕,๐๐๐ ๙๐ ๒๕,๗๔๓,๐๐๐ 

รวม ๒๓๘ ๘๘,๑๗๒,๕๐๐ ๑๘๐ ๓๘,๙๖๓,๐๐๐ ๑๔๘ ๒๔,๒๑๓,๐๐๐ ๕๖๖ ๑๕๑,๓๔๘,๕๐๐ 

 



 

๑๐ 
 

 
๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๕            
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการ
ประชาชน 

๑๔ ๕๘.๓๔ ๑๐ ๔๑.๖๖ - - - - ๒๔ ๑๐๐ 

๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๖๘ ๘๐.๙๖ ๑๖ ๑๙.๐๔ - - - - ๘๔ ๑๐๐ 
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔ ๒๓.๕๓ ๒ ๑๒.๕๐ - - - - ๑๗ ๑๐๐ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๕ ๓๑.๒๕ ๑๑ ๖๘.๗๕ - - - - ๑๖ ๑๐๐ 
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๓๒ ๕๑.๖๑ ๓๐ ๔๘.๓๙ - - - - ๖๒ ๑๐๐ 
๖. การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๒๘ ๘๐.๐๐ ๗ ๒๐.๐๐ - - - - ๓๕ ๑๐๐ 

รวม ๑๕๑ ๖๓.๔๕ ๘๗ ๓๖.๕๕ - - - - ๒๓๘ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 

 

 



๑๑ 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
งบประมาณที่ต้ังไว้ตาม 

แผนพัฒนา (บาท) 
 

เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย 

๑. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

๗,๕๑๐,๐๐๐ ๖,๗๑๗,๔๖๗ ๗.๖๒ 

๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓๗,๗๒๗,๐๐๐ ๒๔,๘๐๐,๐๐๐ ๒๘.๑๓ 
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๑,๙๕๗,๐๐๐ ๑,๓๙๐,๙๗๕ ๑.๕๗ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ ๔,๒๗๐,๐๐๐ ๔.๘๕ 
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๑๒,๖๗๕,๕๐๐ ๓,๖๙๗,๔๙๖.๘๐ ๔.๑๙ 
๖. การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

๑๑,๖๓๓,๐๐๐ ๔,๒๓๑,๐๕๓ ๔.๗๙ 

รวม ๘๘,๑๗๒,๕๐๐ ๔๕,๑๐๖,๙๙๑.๘๐ ๕๑.๑๕ 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

 ๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดท าเวทีประชาคมเท่าที่ควร          
 ๒. มีการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างจ านวนมาก  จึงด าเนินการไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ 

 



๑๒ 

 
แบบท่ี ๓/๑    แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง                 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  ตุลาคม   ๒๕๕๖ 

 

ส่วนที่  ๒  การประเมินเชิงปริมาณ 
ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๕๖ 

๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัต ิ

๑.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการ
ประชาชน 

๒๔ ๑๔ 

๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๘๔ ๖๘ 
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗ ๔ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๑๖ ๕ 
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ๖๒ ๓๒ 
๖. การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

๓๕ ๒๘ 

                                   รวม ๒๓๘ ๑๕๑ 
 
*** จ านวนโครงการทีป่ฏิบัตไิดค้ิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๔๕  ของจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผน                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
 
 
ส่วนที่ ๓  การประเมินเชิงคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

๔.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๔๓ ๕๐ ๗ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๓๕ ๕๐ ๑๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๒๗ ๖๗ ๗ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓๓ ๕๑ ๑๖ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๓๔ ๔๘ ๑๘ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๑ ๕๓ ๑๖ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓๑ ๕๖ ๑๓ 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓๗ ๔๖ ๑๗ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๔๕ ๔๕ ๑๐ 

ภาพรวม ๓๕.๑๑ ๕๑.๗๘ ๑๓.๑๑ 
 

สรุปผลการประเมิน 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ

ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   ได้จัดท าแบบส ารวจจ านวน  ๑๐๐  ชุด   
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา โดยส ารวจ
ใน ๙ ประเดน็ ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ 
 ๑.๑ เพศ  เพศชาย   คิดเป็นร้อยละ  ๓๖ 
   เพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  ๖๔ 
 ๑.๒ อายุ  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๗ 
   ๒๐ – ๓๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๙ 
   ๓๑ – ๔๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒ 
   ๔๑ – ๕๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑ 
   ๕๑ – ๖๐ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘ 
   มากกว่า ๖๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓ 

 ๑.๓ การศึกษา   ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔ 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  ๓๑ 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  ๘ 
   ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖ 
   สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  ๕ 



๑๕ 

 
   อื่น ๆ   คิดเป็นร้อยละ   

๑.๔ อาชีพ รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒ 
   เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  ๓ 
   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ  ๒๒ 
   รับจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  ๓๓ 
   นักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๕ 
   เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  ๔ 
   อื่น ๆ (ระบุ)  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑ 
 ส่วนที่ ๒ 
 จากจ านวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๑ 
 จากจ านวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจ   คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๘ 
 จากจ านวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไม่พอใจ   คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑ 
 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวศาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 
๔.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 



๑๗ 

 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 



๑๘ 

 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 



๑๙ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 



๒๐ 

 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๑.) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 



๒๑ 

 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๘ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘ 

ภาพรวม ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑. โครงการประชุมประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดประชุมประชาคม เพื่อ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๓๗๕ ส านักปลดั  
 หมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงแนวทาง ประชาชน และส่งเสริมความ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    อบต.  
 การพัฒนาและรวบรวม เข้าใจอันดีระหวา่งประชาชน       
 ปัญหาความต้องการ กับ อบต.       
 ประกอบการจดัท าแผน        
 พัฒนาสามป ี        
๒. โครงการจดัท าวารสารและ เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูล จัดท าวารสารของ อบต. ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๔,๓๗๕ ส านักปลดั  

 จดหมายข่าว เพื่อประชา- ข่าวสารเกีย่วกับกิจกรรมของ หนองบัวศาลา เป็นรายป ี    อบต.  
 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ให้ทราบโดยทั่วกัน       
๓. โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ก่อสร้างระบบกระจายเสียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๘๙๕,๐๐๐ กองช่าง  

 กระจายเสียงแบบไรส้าย ข่าวสารตา่งๆ เป็นไปอย่าง แบบไรส้ายภายในต าบล      
  มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว       
๔. โครงการสัมมนาปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ จัดสัมมนาปัญหาคนท้องถิ่น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลดั  

 คนท้องถิ่น ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง     อบต.  
  ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น       
  ให้รอบด้าน       

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ จัดฝึกอบรมบุคลากรของ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๒๙,๘๓๒ ส านักปลัด  
 การ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน อบต. มีความรู้ความสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบล     อบต.  
 การปฏิบัติงานและพัฒนา และมีจิตส านึกในการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ      
 ทักษะทางด้านภาษาให้กับ หน้าท่ีและบริการประชาชน บริหารจัดการงาน      
 บุคลากรของ อบต.        

๒ โครงการพนักงานส่วนต าบล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ส านักปลัด  

 ดีเด่น /พนักงานจ้าง เกิดการ ของพนักงานส่วนต าบล/    อบต.  

   พนักงานจ้าง ในรอบ ๑ ปี      

๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ๔๐๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๗๘,๙๕๐ ส านักปลัด  
 ดูงาน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน     อบต.  
  ต าบลและพนักงานจ้าง ได ้       
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ       
  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ มา       
  พัฒนาองค์กร       

 
 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๔ โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การบริหารจัดการ และ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ทุกส่วนราชการ  
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี /เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น      
 การบริหารจัดการ อบต. ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการปฏิบัติงาน      
 และการบริการประชาชน        
 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์        

๕ โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิก จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๗,๙๓๕ ส านักปลัด  
 ด้านกฎหมายและศึกษา สภา อบต. ได้แลกเปล่ียน ด้านกฎหมาย    อบต.  
 ดูงานส าหรับคณะผู้บริหาร ประสบการณ์ และสามารถน า       
 และสมาชิกสภา อบต. ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์กร       

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี  ๓  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๑ โครงการพัฒนาการจัดเก็บ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีให้ ๓๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ กองคลัง  
 รายได้ และเสริมสร้างแรง ของ อบต. และให้บริการ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อม      
 จูงใจในการช าระภาษี ประชาชนอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง      
   แรงจงูใจในการช าระภาษี      

๒ โครงการหน่วยบริการ เพื่อรับทราบปัญหา/ความ ออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บริการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด  
 เคลื่อนท่ี เดือดร้อนของประชาชน และ ในเรื่องต่างๆ กับประชาชนใน    อบต.  
  เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ท้องถิ่น      
  ระหว่างประชาชนกับ อบต.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การจดัให้มีและบ ารุงรกัษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

๑ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๘๗,๐๐๐ ๘๙,๐๐๐ ๘๘,๕๑๒ กองช่าง  
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๒ 
   

  

๒ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ กองช่าง  
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๔ 
   

  
๓ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง  

 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๔ (สายท่ี ๒)      
 (สายที่ ๒)        

๔ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๖.๒๕ กองช่าง  
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๕      

๕ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๒๙๘,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ ๒๙๖,๓๑๔ กองช่าง  
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๕ (สายท่ี ๒)      
 (สายที่ ๒)        

๖ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๓๕๙,๐๐๐ กองช่าง  
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๖      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๗ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๓๕๗,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ อยู่ในระหว่าง กองช่าง   
 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๗ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๗   ด าเนินการ 

  

๘ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๖๑๗,๐๐๐ ๗๒๔,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ กองช่าง  
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี๘ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๘ (สายท่ี ๒) 
   

  
 

(สายที๒่)   
   

  

๙ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๘๕,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๗๕,๖๐๐ กองช่าง  
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๙ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๙ 
   

  

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๒๐๑,๐๐๐ ๒๐๑,๐๐๐ ๑๗๕,๐๔๘.๑๐ กองช่าง  

 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๙ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๙ (สายท่ี ๒) 

     

 
(สายที๒่)   

     

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ กองช่าง  
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๑๐ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๑๐ 
   

  

๑๒ โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายถนนคอนกรีตเสริม ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๓,๗๔๐ กองช่าง  
 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๑ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๑ 
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๑๓ โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายถนนคอนกรีตเสริม ๑๒๓,๐๐๐ ๑๒๓,๐๐๐ ๑๑๕,๕๒๙.๑๙ กองช่าง  

 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๓ สะดวกในการสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๓      

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ กองช่าง  

 แบบ Asphaltic หมู่ท่ี ๑ สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๑      

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๐๙,๐๐๐ กองช่าง  

 แบบ Asphaltic หมู่ท่ี ๘ สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๘      

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๕,๕๐๐ กองช่าง  

 หินคลุก หมู่ท่ี ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๕      

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๔,๖๘๖ กองช่าง  

 หินคลุก หมู่ท่ี ๕ (สายท่ี ๒) สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๕ (สายที่ ๒)   ยังไม่เบิกจ่าย   

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๓๐๓,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ กองช่าง  

 หินคลุก หมู่ท่ี ๖ สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๖      
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๑๙ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๕๙,๘๓๒.๕๔ กองช่าง  

 
หินคลุก หมู่ท่ี  ๗ สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๗ 

   
  

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๕,๕๐๐ กองช่าง  

 
หินคลุก หมู่ท่ี ๑๐ สะดวกในการสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๑๐ 

     

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๘๓,๘๙๓.๗๕ กองช่าง  

 หมู่ท่ี ๕ สะดวกในการสัญจรไปมา       

๒๒ โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๑๗,๐๐๐ กองช่าง  

 เหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box      
 หมู่ท่ี ๘  Colvert) หมู่ท่ี๘      

๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน  าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน  า ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๙,๒๖๐ กองช่าง  

 น  า คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน  าท่วม คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู      
 รูปตัวยู หมู่ท่ี ๑  หมู่ท่ี ๑      

๒๔ โครงการวางท่อระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  าท่ีดี และ วางท่อระบายน  าคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๓๔๘,๐๐๐ กองช่าง  

 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ ป้องกันน  าท่วม เสริมเหล็ก หมู่ท่ี๒   ยังไม่เบิกจ่าย   
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๒๕ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน  าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน  า ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๘๘,๔๘๘ กองช่าง  

 น  า คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน  าท่วม คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู      
 รูปตัวยู หมู่ท่ี ๒  หมู่ท่ี ๒      

๒๖ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน  าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน  า ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๖๔,๓๗๐.๘๑ กองช่าง  

 น  า คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน  าท่วม คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู      
 รูปตัวยู หมู่ท่ี ๓  หมู่ท่ี ๓      

๒๗ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน  าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน  า ๓๑๖,๐๐๐ ๓๑๖,๐๐๐ ๒๘๔,๔๐๐ กองช่าง  

 น  า คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน  าท่วม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๘      
 รูปตัวยู หมู่ท่ี ๙        

๒๘ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้มีการระบายน  าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน  า ๑๙๔,๐๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ ๑๖๘,๙๕๑.๙๐ กองช่าง  

 น  า คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน  าท่วม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๙      
 รูปตัวยู หมู่ท่ี ๙ (สายที่ ๒)  (สายที่ ๒)      

๒๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน เพื่อขยายเขตแรงต่ า และ จ่ายเป็นค่าขยายเขตแรงต่ า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๘,๒๑๕.๐๒ กองช่าง  

 ภูมิภาค สาขาหัวทะเล ติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั งโคมไฟฟ้า      
  ทั งต าบล สาธารณะ      
๓๐ โครงการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ใน บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง  
 ไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๑-๑๐ สภาพพร้อมใช้งานเสมอ สาธารณะ ม. ๑-๑๐      
         
 
 
 
 
 
 
 

¶  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที ่ ๒  ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสรา้งฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 

๑ โครงการก่อสร้างหอถังสูง เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ใน ก่อสร้างหอถังสูงส่งน  าประปา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ กองช่าง  
 ส่งน  าประปา หมู่ท่ี ๓ การอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง หมู่ท่ี ๓      
  และเพียงพอ       
         

๒ โครงการก่อสร้างหอถังสูง เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ใน ก่อสร้างหอถังสูงส่งน  าทรง ๓๑๔,๐๐๐ ๓๑๔,๐๐๐ ๓๐๙,๙๐๐ กองช่าง  
 

ส่งน  าทรงแชมเปญ หมู่ท่ี๘ การอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง แชมเปญ หมู่ท่ี 8 
    

 
  และเพียงพอ       
         

๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ใน เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ กองช่าง  
 หมู่ท่ี ๕ การอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง       
         

๔ โครงการขยายท่อเมนระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ใน ขยายท่อเมนระบบประปา ๓๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๓๔,๕๐๐ กองช่าง  
 ประปา หมู่ท่ี ๔ การอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง หมู่ท่ี ๔      
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๕ โครงการก่อสร้างรั ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ก่อสร้างรั วอิฐบล็อก กั นแนว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ กองช่าง  
 อิฐบล็อก หมู่ท่ี ๙ ถังส่งน  าประปา ถังส่งน  าประปา      

๖ โครงการถมดินคันสระน  า เพื่อพัฒนาแหล่งน  าอุปโภค - ถมดินคันสระน  าสาธารณะ ๖๔๕,๐๐๐ 
๖๔๕,๐๐๐ 

๖๔๒,๐๐๐ กองช่าง  
 หมู่ท่ี ๓ บริโภค ให้เพียงพอกับความ หมู่ท่ี ๓      
  ต้องการของประชาชน       

๗ โครงการถมดินคันสระน  า เพื่อพัฒนาแหล่งน  าอุปโภค - ถมดินคันสระน  าสาธารณะ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๓,๐๐๐ ๕๙๙,๕๐๐ กองช่าง  
 หมู่ท่ี ๑๐ บริโภค ให้เพียงพอกับความ หมู่ท่ี ๑๐      
  ต้องการของประชาชน       

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุม่สตรี/กลุ่มเกษตรกร 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ จัดฝึกอบรมและแนะแนว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด  
 ระยะสั น ให้กับประชาชน และลดปัญหา อาชีพให้กับประชาชน    อบต.  
  การว่างงาน       

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๙๐๐ ส านักปลัด  
 และพัฒนาบทบาทของสตรี และผู้น าชุมชน ในการร่วม พัฒนาบทบาทของสตรีและ    อบต.  
 และผู้น าชุมชน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้น าชุมชน      
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๓ โครงการส่งเสริมและ เพื่อพัฒนาให้ผลผลิตมีจ านวน ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๕,๐๗๕ ส านักปลัด  

 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ นและได้คุณภาพ เกษตรกรในต าบล พร้อม    อบต.  
 เกษตรกร  จัดหาพันธุ์พืช ม. ๑-๑๐      
๔ โครงการส่งเสริมการท า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด  

 เกษตรอินทรีย์ตามแนว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ    อบต.  
 เศรษฐกิจพอเพียง  พอเพียง และศึกษาดูงาน                                                                                                                                                                                                                                        
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันาที่  ๓  การพัฒนาความรูด้้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร สนับสนนุศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรูด้้านเศรษฐกิจพอเพยีง 

๑ โครงการปรับเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อุดหนุนอ าเภอเมือง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด  
 ทัศนคติตามปรัชญา ตระหนักถึงความส าคัญตาม นครราชสีมา ตามโครงการ    อบต.  
 เศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนทัศนคติตาม      
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา) และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  เสริมสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๑ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวด- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวด- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด  

 ล้อม (Big Cleaning Day) ส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ล้อม (Big Cleaning Day)    อบต.  

๒ โครงการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวด จัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด  
 สิ่งแวดล้อม ล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ นในต าบล สิ่งแวดล้อมในต าบล    อบต.  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครฐัและภาคเอกชนแบบครบวงจร 

๑ โครงการจัดซื อถังบรรจุขยะ เพื่อให้การบริการในการก าจัด จัดซื อถังบรรจุขยะแบบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๙๕,๐๐๐ ส านักปลัด  
 แบบพลาสติก ขนาดความจุ ขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี พลาสติก ขนาดความจุ    อบต.  
 ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร      
 

   
   

  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๕  การบริหารจัดการบ าบัดน้ าเสีย 
 

๑ โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อให้คุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน  า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด  
 สู่แหล่งน  า มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อ สาธารณะ    อบต.  
  สุขภาพของประชาชน โดยใช้       
  ปลาก าจัดของเสียในแหล่งน  า       
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมสีุขภาพที่ดี 

(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคมุปอ้งกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

๑ โครงการป้องกันโรค เพื่อเฝา้ระวังป้องกัน ควบคุมการแพร่ จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๒๑๗,๖๓๖.๘๐ ส านักปลัด  
 ไข้เลือดออก ระบาดของโรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของโรคไข้    อบต.  
   เลือดออก ปีละ ๒ ครั ง      
๒ โครงการป้องกันโรคพิษ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๔๖๐ ส านักปลัด  

 สุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ปีละ ๒ ครั ง    อบต.  
๓ โครงการป้องกันและ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน จัดหาเวชภัณฑ์/ยา รวมถึง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ส านักปลัด  

 ควบคุมโรคติดต่อ และควบคุมโรคติดต่อ ท่ีอาจ การรณรงค์ในการป้องกัน    อบต.  
  เกิดขึ นในเขตต าบล และควบคุมโรคติดต่อ      
๔ โครงการตรวจสุขภาพ ๑) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ตาม ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ไม่มีการเบิกจ่าย ส านักปลัด  

 ประจ าปี  อนามัยท่ีดีแก่คณะผู้บริหาร  หลักเกณฑ์งานอาชีวอนามัย    อบต.  
  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ปีละ ๑ ครั ง      
  ต าบลและพนักงานจ้าง       
๕ โครงการอบรมฟื้นฟู เพื่อให้งานด้านสาธารณสุข จัดอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ส านักปลัด  

 ศักยภาพอาสาสมัคร ในชุมชนเกิดประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข    อบต.  

 สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างเต็มท่ี ประจ าหมู่บ้าน      

 และผู้น าองค์กรในชุมชน        
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๖ โครงการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข อุดหนุนอาสาสมัครประจ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 มูลฐานของ อสม. ในเขต มูลฐานของ อสม. ในเขต อบต. หมู่บ้าน (อสม.)      
 ต าบล (อุดหนุนอาสาสมัคร ให้ได้มาตรฐานและเกิด       
 ประจ าหมู่บ้าน อสม.) ประสิทธิภาพสูงสุด       
๗ โครงการกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนส านักงานหลัก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  

 ประกันสุขภาพต าบล ของประชาชน ประกันสุขภาพแห่งชาติ      
๘ โครงการชุมชนหนองบัว เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ อบต.หนองบัวศาลา,  

 ศาลาปลอดโรค หนองบัวศาลาปลอดโรค และ โดยให้ประชาชนในต าบล    สนง.ป้องกันควบคุม  
  เป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม หนองบัวศาลาปลอดโรค    โรคที่ ๕ ,ร.พ.ส่งเสริม  

       สุขภาพต าบลหนองปลิง  
๙ โครงการสนับสนุนกิจการ เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจการ สนับสนุนการด าเนินกิจการ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ส านักปลัด  

 กาชาดจังหวัดนครราชสีมา กาชาด กาชาด จังหวัดนครราชสีมา    อบต.  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจน 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพ หรือการสร้างประโยชน์ต่อสว่นรวมเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม 
๑ โครงการมอบเบี ยยังชีพ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มอบเบี ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ๓,๖๐๐,๐๐๐ - ๓,๖๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด เงินอุดหนุน 

 ผู้สูงอายุ      อบต. เฉพาะกิจ 

๒ โครงการมอบเงินเบี ยยังชีพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ มอบเงินเบี ยยังชีพให้กับ ๔๑๐,๐๐๐ - ๔๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด เงินอุดหนุน 
 ผู้พิการ ผู้พิการให้ดีขึ น ผู้พิการ    อบต. เฉพาะกิจ 
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๓ โครงการมอบเงินเบี ยยังชีพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ มอบเงินเบี ยยังชีพให้กับ 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ส านักปลัด อบต. 

 
 ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ น ผู้ป่วยเอดส์      
๔ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ/ ออกเยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ/ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไม่มีการเบิกจ่าย ส านักปลัด อบต.  

 ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาศ/ผู้ยากไร้ ในเขต      
  ชีวิตท่ีดี และมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ต าบลหนองบัวศาลา      
๕ โครงการซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่มีการเบิกจ่าย ส านักปลัด อบต.  

 ครอบครัวยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน มีท่ีอยู่อาศัยและ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้      
 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ                  มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี และผู้ยากจน      
 ผู้พิการ        

๖ โครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและ ๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๖๖,๒๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 สนับสนุนการมีงานท าของ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนการมีงานท าของ      
 นักเรียน นักศึกษา ให้มี  นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิด      
 รายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนหรือช่วงวันหยุด      
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การลดอุบัติเหตุทางจราจรทางบก/ทางน้ า 

๑ โครงการจัดตั งศูนย์อ านวยความ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดตั งศูนย์ลดอุบัติเหตุ  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล ทางถนน ในช่วงเทศกาล       
 ส าคัญ        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๒ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดความ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทาง และลดอุบัติเหตุทางถนน      
  ถนน ในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาล พร้อมท าป้าย      
   และแผ่นพับประชาสัมพันธ์      
         

๓ โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อม เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกัน จัดฝึกซ้อมการดับเพลิง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 ดับเพลิงเบื องต้นให้แก่ประชาชน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง เบื องต้น ให้แก่ประชาชน      
  ถูกต้อง หากเกิดอัคคีภัย       
         

๔ โครงการให้ความรู้และ เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันสามัคคี จัดฝึกซ้อมการดับเพลิง ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 และรักษาความปลอดภัยของ และชุมชนเกิดความสงบสุขปลอดภัย ในเรื่องของการรักษาความสงบ      
 ประชาชน(อุดหนุนอ าเภอเมือง  เรียบร้อยและรักษาความปลอดภยั      
         

๕ โครงการติดตั งป้ายจราจร/ เพื่อให้ประชาชนเคารพ ติดตั งป้ายจราจร/ป้าย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ กองช่าง  
 ป้ายบอกทาง/ป้ายทางเข้า กฎจราจร และเป็นการลด บอกทาง/ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน      
 หมู่บ้าน ทั งต าบล อุบัติเหตุในการจราจร ทั งต าบล      
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งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
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ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

๒ โครงการเสริมสร้างทักษะและ เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๓,๒๑๐ ส านักปลัด อบต.  
 พัฒนาคุณภาพชีวิต. (ชวนน้อง มีความเป็นอยู่ท่ีดี สามัคคี และ ติดให้แก่เด็กนักเรียนและทัศน      
  ท าดี )     ห่างไกลจากยาเสพติด ศึกษานอกสถานท่ี      

๓ โครงการจัดตั งชุดเฉพาะกิจ เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ ตั งด่านตรวจตราเฝ้าระวัง ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๒,๗๕๐ ส านักปลัด อบต.  
 ระดับต าบลในการตั งด่านตรวจ ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย ยาเสพติดในต าบล      
 ตราเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี ยาเสพติด       

๔ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มี จัดกิจกรรมให้ความรู้และ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 แก้ไขปัญหายาเสพติด ความรู้และสามารถปกป้อง ร่วมกับชุมชนรณรงค์ป้องกัน      
  ตนเองและครอบครัว ให้พ้นจาก ปัญหายาเสพติด และจัดท า      
  ยาเสพติด แผ่นพับ/ใบปลิว เพื่อ      
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษ      
   ภัยของยาเสพติด      

๕ โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 เพื่อตรวจสอบผู้มี ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย เพื่อตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์      
 พฤติการณ์ด้านยาเสพติด ยาเสพติด และลดปัญหา ด้านยาเสพติด      
  ยาเสพติดในพื นท่ี       
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๖ โครงการป้องกันการแพร่ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกัน อุดหนุนอ าเภอเมือง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 ระบาดของยาเสพติดโดยการ การแพร่ระบาดของยาเสพติด  นครราชสีมา ตามโครงการ      
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ป้องกันการแพร่ระบาดของ      
 ของชุมชน/ประชาสังคม  ยาเสพติด      
 (อุดหนุนอ าเภอเมืองฯ)        

๗ โครงการตรวจสารเสพติด เพื่อคัดกรองผู้ท่ีมีพฤติการณ์ ออกตรวจสารเสพติด แก่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
  ท่ีอยู่ในความเสี่ยงจากภัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในต าบล    ต ารวจชุมชน  
  ยาเสพติด       
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๗  การส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๑ โครงการสนับสนุนวัสดุ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน กีฬาของประชาชน ประจ าหมู่บ้าน      

๒ โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนได้ออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  

 กีฬาฟุตซอล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์       

  ห่างไกลจากยาเสพติด       
๓ โครงการจัดซื อเครื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี จัดหาเครื่องออกก าลังกาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๐,๐๐๐ กองช่าง  

 ออกก าลังกายกลางแจ้ง การออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ กลางแจ้ง      
  ร่างกายท่ีแข็งแรง       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศกึษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี 
และภาคประชาชน 

๑ โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหาร อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๖๙๙,๘๘๐ ๑,๖๙๙,๘๘๐ กองการศึกษา   
 ของนักเรียน ๔ โรงเรียน ท่ีเพียงพอ แก่เด็กนักเรียนทั ง ๔ โรงเรียน      
   ในเขต อบต.      

๒ โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๔๒๘,๔๐๐ ๒,๔๒๘,๔๐๐ กองการศึกษา   
 ของนักเรียน ๔ โรงเรียน กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง แก่เด็กนักเรียนทั ง ๔ โรงเรียน      
   ในเขต อบต.      

๓ โครงการช่วยเหลือเด็ก เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส ช่วยเหลือแก่เด็กยากไร้ โดย ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ กองการศึกษา   
 ยากไร้ (ระดับ ป.๑-ป.๖) ใน ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้ จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้      
 เขตต าบล        

๔ อุดหนุนโรงเรียน ๔ โรงเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ อุดหนุนโรงเรียน ๔ โรงเรียน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๕๘๘,๔๘๐ กองการศึกษา   
 ในเขตต าบล เพื่อพัฒนางาน เรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนอง      
 ด้านการศึกษา  บัวศาลา, โรงเรียนบ้านหนอง      
   ตะลุมปุ๊ก, โรงเรียนบ้านหนอง      
   ตาคง, โรงเรียนอ่างหนอง      
   แหนประชาสามัคคี      
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หมายเหตุ 

๕ โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อส่งเสริมและเตรียมความ ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาให้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๘,๖๐๐ ส านักปลัด อบต.  
 ทางด้านภาษาให้กับเยาวชน พร้อมให้กับเยาวชน เพื่อรองรับ กับเยาวชนในท้องถิ่น      
 ในต าบล เพื่อรองรับการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
 ท่องเท่ียว (AEC) (AEC)       
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒ การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

๑ โครงการพัฒนาครูและ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ จัดให้บุคลากรทางการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา   
 บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทางการ       
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความสามารถ ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
   (ผู้ดูแลเด็กเล็ก) เข้าฝึกอบรม      
   เพิ่มความรู้ความสามารถ      

๒ โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหาร อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ๕๕๐,๐๐๐ ๕๓๕,๒๒๐ ๕๓๕,๒๒๐ กองการศึกษา   
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเพียงพอ แก่เด็กนักเรียนของศูนย์      
   พัฒนาเด็กเล็ก อบต.      

๓ โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๙๓,๘๐๐ ๖๓๑,๗๐๕๙๒ กองการศึกษา   
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันรับประทานอย่างท่ัวถึง แก่เด็กนักเรียนของศูนย์      
   พัฒนาเด็กเล็ก อบต.      

๔ โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการ จัดหาวัสดุการศึกษาของ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา  
 การศึกษาของนักเรียนใน เรียนรู้ของเด็กเล็ก ให้เป็นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๕ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา  

 ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา และปลูกฝังความสามัคคีในเด็ก พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมความ      

 เด็กเล็ก อปท. สัมพันธ์  สัมพันธ์ของจังหวัด      

   นครราชสีมา      
๖ โครงการทัศนศึกษาสวน เพื่อส่งเสริมความรู้และ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็ก ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๖,๓๑๐ กองการศึกษา  

 สวนสัตว์นครราชสีมา / พัฒนาการของเด็กเล็ก โดยใช้ เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
 สวนผีเสื อ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง       
 เทคโนโลยีสุรนารี เรียนรู้ภายนอก       

๗ โครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนในศูนย์ฯ มี จัดกิจกรรมการเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐ กองการศึกษา  
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณธรรม/จริยธรรม และมี การสอนและฝึกอบรมด้าน      
  จิตส านึกท่ีดี คุณธรรม/จริยธรรมแก่      
   เยาวชนในศูนย์ฯ      

๘ โครงการตู้ยาสามัญประจ า เพื่อให้มียาสามัญประจ าศูนย์ฯ จัดหาตู้ยาสามัญประจ า ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ส านักปลัด อบต.  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไว้ปฐมพยาบาลแก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

  เบื องต้นหากเจ็บไข้ได้ป่วย       
๙ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้ประชาชนเห็นความ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ กองการศึกษา  

 แห่งชาติ/วันปีใหม่ของศูนย์ ส าคัญและความต้องการของ และวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนา      
 พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก พร้อมทั งปลูกฝังให้เด็กมี เด็กเล็ก      
  ส่วนร่วมในสังคม       

 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๑๐ โครงการมอบใบสัมฤทธิ- เพื่อให้ความส าคัญกับการ มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่เด็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๓๖๓ กองการศึกษา  
 บัตรแก่เด็กท่ีจบการศึกษา ศึกษาของเด็ก ท่ีจบการศึกษาประจ าปี      
 ประจ าปี        
๑๑ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๕๗๕,๙๓๓.๓๓ กองช่าง  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กมีสภาพพร้อมในการ เด็กเล็กฯ หมู่ท่ี ๒      
 หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ใช้งานอย่างเต็มท่ี       

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ กองช่าง  
 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็กมีสภาพพร้อมในการ พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ท่ี ๒      
 หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ใช้งานอย่างเต็มท่ี       
๑๓ โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๘๗,๙๖๖.๖๗ กองช่าง  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ท่ี ๒ เด็กเล็กมีสภาพพร้อมในการ พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ท่ี ๒      
 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ใช้งานอย่างเต็มท่ี       

๑๔ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๘๙,๔๐๐ กองช่าง  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กมีสภาพพร้อมในการ เด็กเล็กฯ หมู่ท่ี ๕      
 หมู่ท่ี ๕ บ้านอ่างหนองแหน ใช้งานอย่างเต็มท่ี       

๑๕ โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๓,๑๑๐.๔๓ กองช่าง  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เด็กเล็กมีสภาพพร้อมในการ เด็กเล็กฯ หมู่ท่ี ๘      
 หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองตาคง ใช้งานอย่างเต็มท่ี       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 

งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               

( ที่เบิกจ่าย) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๑ โครงการสืบสานประเพณี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๐๐ กองการศึกษา  

 สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์      
๒ โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๙๔๒ กองการศึกษา  

  ประเพณีเข้าพรรษา เข้าพรรษา      
๓ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๒,๑๑๑.๒๐ กองการศึกษา  
 พระเกียรติเฉลิมพระชนม- ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อ เฉลิมพระชนมพรรษา      
 พรรษาพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

 พระเจ้าอยู่หัว        
๔ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๓๕,๙๐๐ กองการศึกษา  
 พระเกียรติเฉลิมพระชนม- ของประชาชนในท้องถิ่น ต่อ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ      
 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม      
 สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ ราชินีนาถ      

 
 
 
 
 



   

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพิ่มเติม  ( ฉบับที่ ๑ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ            
(ตาม

แผนพัฒนา) 

งบประมาณ               
( ตาม

ข้อบัญญัติ) 

งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล  

๑. โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์เฉลมิ 
พระเกียรติ หมู่ที ่๓                  
บ้านหนองปลิง  

เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์มี
ความพร้อมในการจดักิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ 
 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภบิาลและการบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๒ การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
๑. โครงการจดัซื้อรถฟารม์

แทรกเตอรต์ัดหญ้าไหล่ทาง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. 
เกิดประสิทธิภาพรอบด้าน 

จัดซื้อรถฟารม์แทรกเตอร์ตดั
หญ้าไหล่ทาง 

๕๕๐,๐๐๐ ๖๖๓,๘๐๐ ๖๕๗,๐๐๐ กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภบิาลและการบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๓ การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๑. โครงการก่อสร้างอาคาร

ทดสอบวัสดุ/ซ่อมบ ารุงและ
เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองปลิงใหม ่

เพื่อใช้เป็นอาคารในการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะของ อบต. และใช้เป็น
อาคารเพื่อทดสอบวสัด ุ

ก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ
และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

๘๓๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒.๑ การจดัให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
๑ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านหนองตะคลอง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านหนองตะคลอง 
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๖๗๗,๐๐๐ ๖๗๗,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ 
บ้านหนองปลิง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ 
บ้านอ่างหนองแหน 
(สายที่ ๓ ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๕๘๙,๐๐๐ ๕๘๙,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
บ้านอ่างหนองแหน 
(สายที่ ๔ ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านใหม่หนองแหน(สายที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๓๕๐,๑๖๗.๔๖ กองช่าง  

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านใหม่หนองแหน 
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๓,๐๐๐ ๔๐๓,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านใหม่หนองแหน 
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองตาคง  
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองตาคง 
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองตาคง 
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองตาคง 
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๓๒๗,๐๐๐ ๓๒๗,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านหนองตะลมุปุ๊กใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ๕๑๖,๐๐๐ ๕๑๖,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบเขตพื้นท่ีทหาร หมู่ที่ ๑ 
บ้านหนองตะคลอง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน 
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 



 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
(สายที่ ๓ ) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๒๐๗,๐๐๐ ๒๐๗,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู                  
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่
ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่

เพือ่ให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่
ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่
ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม ่
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ู

๒๘๗,๐๐๐ ๒๘๗,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒๔ โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
บ้านหนองโสมง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 

๔๗๔,๐๐๐ ๔๗๔,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒๕ โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
บ้านหนองตาคง 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี และ
ป้องกันน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 

๕๘๙,๐๐๐ ๕๘๙,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขดุสระ พัฒนาแหล่งน้้า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
๑ โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่ง

น้ าประปา หมู่ท่ี ๒ บ้านหนอง 
ตะลมุปุ๊ก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังสูงส่ง
น้ าประปา ทรงแชมเปญ 

๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒ โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่ง
น้ าประปา หมู่ท่ี ๖ บ้านหนอง
โสมง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังสูงส่ง
น้ าประปา ทรงแชมเปญ 

๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๓ โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่ง
น้ าประปา หมู่ท่ี ๘             
บ้านหนองตาคง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังสูงส่ง
น้ าประปา ทรงแชมเปญ 

๔๒๖,๐๐๐ ๔๒๖,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๔ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองปลิงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ ๓๕๒,๐๐๐ ๓๕๒,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๕ โครงการขยาย 
ท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗ 
บ้านใหม่หนองแหน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

ขยายท่อเมนระบบประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๓  การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 
๑ โครงการจดัซื้อรถยนต์บรรทุก

ขยะมูลฝอย แบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย 

เพื่อให้การจัดเก็บขยะมลูฝอย
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที ่

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย แบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอย จ านวน 1 
คัน พร้อมถังโตงเตง 
จ านวน 4 ลูก 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๖๙๐,๐๐๐ กองช่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคณุภาพชีวิตและคณุค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๕.๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เชน่ ปัญหายาเสพติด ปญัหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน 
๑ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

(CCTV) 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ 
ป้องปรามยาเสพติดเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๒๗,๐๐๐ ส านักปลดั 
อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคณุภาพชีวิตและคณุค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๕.๗ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
๑ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ปลิงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  

๓๒๗,๐๐๐ ๓๒๗,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๖.๒ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็กให้ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
๑ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลหนองบัวศาลา หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองตะลมุปุ๊ก 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
สามารถรองรับเด็กได้มากข้ึน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ หมู่ที่ ๒ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

๒ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองบัวศาลา หมู่ที่ ๕ 
บ้านอ่างหนองแหน 

เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มสีภาพพร้อมในการใช้
งานอย่างเต็มที ่

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ หมู่ที่ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ            

(ตามแผนพัฒนา) 
งบประมาณ               

( ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ               
( ที่เบิกจ่าย) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๓ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองบัว
ศาลา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง 

เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มสีภาพพร้อมในการใช้
งานอย่างเต็มที ่

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๘ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๖.๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๑ โครงการประดับธงชาติและตรา

สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรต ิ
เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ อันมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย 

จัดหาธงชาติและตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระ
เกียรติ ติดในชุมชนทุก
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง        
ด าเนินการ 

กองการศึกษา  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


