
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2558 – 2560)

“ลําหวยแอกสวยน้ําใส    งามมากมายไหมมดัหมี่
มโหรีศรีพ้ืนบาน    ลือเลาขานภูมิปญญา

นอมนําพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน



คํานํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ไดจัดทําข้ึนตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาหาป(๒๕๕๘-

๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ แนวทางการพัฒนาตลอดจุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนาเอาไวลวงหนาแลววา ตองการใหสภาพการณในอนาคตของชุมชน/หมูบานภายในเขต องคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย เปนอยางไร ตองทําอะไรบางใหบรรลุถึงสภาพการณท่ีคาดหวังเอาไว ทําเพ่ืออะไร ทํา
อยางไร ทําดวยวิธีใด  ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป ฉบับนี้  ก็เพ่ือแกไขปญหา สนองความตองการของ
ประชาชน และนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ ประกอบดวย ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน, สาธารณูปโภค, สาธารณูปการ ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ สังคม ดานประเพณี วัฒนธรรม ดาน
การศึกษา และการบริหารองคกร ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ฉบับนี้ ไดผานกระบวนการข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ อยางครบถวน ถูกตอง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ฉบับนี้  จะเปนเครื่องมือสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ทองถ่ิน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สูงสุด  พรอมนี้  ตอง
ขอขอบพระคุณพ่ีนองในทุกหมูบานท่ีรวมทําประชาคม รวมถึงองคกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูนําทุกภาคสวน
คณะกรรมการทุกคณะ  ท่ีมีสวนใหคําปรึกษาตลอดจนใหคําแนะนําตางๆ อันเปนผลใหเกิดการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตําบล สามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
สําเร็จลุลวงไปดวยดี

(ลงชื่อ)
(นายอาจ  จิตจัง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย



บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งๆ  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในท่ีสุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามป  ในปนี้จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป  โดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้น  ควรมีสภาพความตองการพรอมอยางนอย ๒ ประการ  คือ

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม

๒. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวางๆ  ดังตอไปนี้
๑. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ
๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
๔. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  กับงบประมาณ

รายจายประจําป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

๑. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาสามป  สําหรับนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีวางเอาไว

๒. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา
ในชวงสามป  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล  ไดใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนระบบ

๔. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป



๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน

๑. หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง พ.ศ.๒๕๖๐ ผาน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหผูบริหารอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  ไดแกคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และประชาคม

ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑. ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ประชาคมทองถ่ิน  และสวนราชการท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป       ใน
ครั้งแรก  ใหเวทีการประชาคมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีสมควร
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนพัฒนาสามปตอไป

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมืองครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีประชาคมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไว ยัง
มีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งในข้ันตอนนี้  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได

๓. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางท่ีตองดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางกาพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปน
กรอบในการพัฒนา

๔. โครงการ/กิจกรรม  ท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  ในข้ันตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้

๑) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
๒) พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาหมูบานท่ีเกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของหมูบานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป

๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปได
อยางเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย
เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได



๔) เนื่องจากกิจกรรมท่ีตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในข้ันของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้

- งบประมาณรายรับ  รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน

เรื่องนั้นๆ
เม่ือพิจารณาดานตางๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสาม

ประเภท คือ
๑. โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือ มีขีดความสามารถท้ัง

ทางดานกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง
๒. โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
ประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ

๓. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหารสวนกลาง       สวน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปน
โครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้  รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการของรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)
ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

ท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว  ยังจะตอง
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการ
ขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล  ท้ังขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอกองคกร เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
ได

๒. การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและ
นําเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบดวย  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา  โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชาคมหมูบานดวย)



๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตามขอ ๑ รวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาคม/หมูบาน  ในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)

ในกรณีท่ีเห็นวา  มียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหม  ก็อาจกําหนดข้ึนใหมได  แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)

๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนใน

การดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น  แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมาก
นอยแตกตางกัน  ท่ีประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  การ
จัดลําดับความสําคัญดังกลาว  ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลังๆ
จะไมตองนํามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรับการพิจารณาแลววาตอง
ดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแตวิธีงายๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช
วิธีการลงคะแนนคัดเลือก  โดยใชบัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Graph หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่งองคกร
ปกครองครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม

๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนา

เหลานั้นมาดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะใน
การจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังนั้น  เพ่ือทบทวนและยืนยันการ
จัดลําดับวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  Analysis) อีกครั้ง
ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

๑. หลังจากไดแนวทางในการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวง
สามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

บางครั้ง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแต
ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลว  แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับ     สถาน
การในชวงสามป

๒. ในข้ันตอนนี้  ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนา  ท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซึ่งท่ีประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ

๑) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี
กําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหได โครงการ/กิจกรรม ท่ีครบถวน  ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรม ท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรม ท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรม
ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ



๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา

๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินงานและในดาน
ของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม

๔) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียด โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามป  โดยมี   เคา
โครงประกอบดวย 7 สวน ดังนี้

สวนท่ี ๑ บทนํา
สวนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สวนท่ี ๓ ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
สวนท่ี ๔ สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนท่ี ๕ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนท่ี ๖ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สวนท่ี ๗ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา
ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
อําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

๒. ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน

๓. เม่ือสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว  สภาทองถ่ินจะสงใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน



๑.๓ ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตางๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ัง
ในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด



บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของทองถิ่น
๑. ขอมูลทางกายภาพ

๑.๑ ท่ีตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา  อยูหางจากอําเภอประทายประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
องคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ ๓๕.๕๙ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ

๒๒,๒๔๕ ไร (ขอมูล  ป พ.ศ.๒๕๕๓) ความหนาแนนเฉลี่ย ๑๒๒ คน/ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ๒๐.๒๓ ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีท่ีไมใชเกษตรกรรม ๑๕.๓๖ ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดตอ
ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเมืองโดน   อําเภอประทาย
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลตลาดไทร   อําเภอประทาย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองพลวง   อําเภอประทาย

๑.๒ เนื้อท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ท้ังหมด ๑๔

หมูบาน  มีพ้ืนท่ีประมาณ ๓๕.๕๙ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๒๒,๒๔๕ ไร  แยกเปนรายหมูบานดังนี้
หมูท่ี บาน เนื้อท่ี อันดับ
๑ บานสําโรง ๒,๖๖๑ ๓
๒ บานทุงมน ๓,๖๙๑ ๑
๓ บานตําแย ๑,๒๗๕ ๗
๔ บานหนองแวง ๑,๐๓๔ ๑๑
๕ บานดอนตะหนิน ๑,๑๗๕ ๘
๖ บานโคกเพ็ด ๑,๙๐๔ ๕
๗ บานโคกสวาง ๑,๙๐๕ ๔
๘ บานหนองไมตาย ๑,๑๔๕ ๙
๙ บานโคกสะอาด ๘๙๗ ๑๒

๑๐ บานหนองคาย ๑,๐๕๓ ๑๐
๑๑ บานหนองกวาง ๓,๒๖๙ ๒
๑๒ บานโนนกลาง ๕๖๗ ๑๓
๑๓ บานโนนยูง ๒๗๘ ๑๔
๑๔ บานดอนหวาย ๑,๓๙๑ ๖

รวม ๒๒,๒๔๕
๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงเหนือสุดของตําบลและลาดเอียงมาทางทิศใตเปนลูกคลื่นเล็กนอยพ้ืนท่ี
จํานวน ๒๒,๒๔๕ ไร  สวนใหญเปนท่ีเนินสูงจะใชเปนท่ีตั้งของหมูบาน  วัด  โรงเรยีน  และท่ีสาธารณะปา
อนุรักษ   ท่ีเลี้ยงสัตว  อยูสูงจากระดับน้ําทะเล ๑๗๐ – ๑๘๐ เมตร  มีลําหวยแอกไหลผานทางทิศตะวันออก
ของหมูบานตาง ๆ  โดยมีตนกําเนินน้ําไหลมาจาก  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  น้ําจะไหลจากทิศเหนือ ลงสูทิศ
ใตเชื่อมติดตอกับ ลําสะแทด ท่ีตําบลตลาดไทรทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอประทาย



๑.๔ จํานวนหมูบาน องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีหมูบานในเขตพ้ืนท่ี ๑๔ หมูบาน  ไดแก
หมูท่ี ๑ บานสําโรง หมูท่ี ๘ บานหนองไมตาย
หมูท่ี ๒ บานทุงมน หมูท่ี ๙ บานโคกสะอาด
หมูท่ี ๓ บานตําแย หมูท่ี ๑๐ บานหนองคาย
หมูท่ี ๔ บานหนองแวง หมูท่ี ๑๑ บานหนองกวาง
หมูท่ี ๕ บานดอนตะหนิน หมูท่ี ๑๒ บานโนนกลาง
หมูท่ี ๖ บานโคกเพ็ด หมูท่ี ๑๓ บานโนนยูง
หมูท่ี ๗ บานโคกสวาง หมูท่ี ๑๔ บานดอนหวาย

๑.๕ จํานวนประชากร
จํานวนประชากร ณ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจํานวนประชากรดังนี้

หมู
ที่

ชื่อบาน ครัวเรือน
ทั้งหมด

(สํารวจ จปฐ.)

ประชากร(คน)
(ทะเบียนราษฯ)

ชาย
(ทะเบียนราษฯ)

หญิง
(ทะเบยีนราษฯ)

๑ บานสําโรง ๗๘ ๔๑๒ ๒๐๖ ๒๐๖
๒ บานทุงมน ๘๘ ๔๖๐ ๒๓๕ ๒๒๕
๓ บานตําแย ๓๔ ๑๙๔ ๑๐๑ ๙๓
๔ บานหนองแวง ๓๙ ๑๗๒ ๘๓ ๘๙
๕ บานดอนตะหนิน ๙๘ ๕๕๖ ๒๕๗ ๒๙๙
๖ บานโคกเพ็ด ๘๖ ๓๓๒ ๑๕๗ ๑๗๕
๗ บานโคกสวาง ๑๑๖ ๕๖๐ ๒๘๒ ๒๗๘
๘ บานหนองไมตาย ๖๖ ๓๓๘ ๑๖๓ ๑๗๕
๙ บานโคกสะอาด ๘๔ ๓๙๙ ๑๗๙ ๒๒๐

๑๐ บานหนองคาย ๕๘ ๓๔๒ ๗๑ ๑๗๑
๑๑ บานหนองกวาง ๑๒๘ ๗๐๖ ๓๔๕ ๓๖๑
๑๒ บานโนนกลาง ๕๓ ๒๒๗ ๑๐๘ ๑๑๙
๑๓ บานโนนยูง ๒๐ ๑๐๙ ๕๔ ๕๕
๑๔ บานดอนหวาย ๔๗ ๒๕๓ ๑๒๖ ๑๒๗

รวม ๙๙๕ ๕,๐๖๐ ๒,๔๖๗ ๒,๕๙๓

๒. สภาพเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน ทํานา ปลูกพืช ปลูกหมอนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว
ประมง  คาขาย  รับจางท่ัวไป  และรับราชการ  รายไดเฉลี่ยของประชากรอยูในเกณฑต่ํา

๒.๒ หนวยธุรกิจในเขต  อบต.
- ธนาคาร จํานวน - แหง
- โรงแรม จํานวน - แหง
- ปมน้ํามันและกาซ จํานวน - แหง
- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน - แหง
- โรงสี จํานวน ๒๕ แหง



- รานขายของชํา จํานวน ๕๐ แหง
- รานคาชุมชน/สหกรณ จํานวน ๒ แหง
- โรงขนมจีน จํานวน ๒ แหง
- รานซอมรถ จํานวน ๘ แหง

๓. สภาพสังคม
๓.๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๔ แหง
- โรงเรียนขยายโอกาส ม.๑-๓ จํานวน ๑ แหง
- ท่ีอานวารสาร จํานวน ๒ แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ แหง
- กศน.ตําบล จํานวน ๑ แหง
- หอกระจายขาว จํานวน ๒๑ แหง

ช่ือโรงเรียน จํานวนนักเรียน (ป ๒๕๕๗) รวม (คน)กอนประถม ป.๑ – ป.๖ ม.๑ - ๓
๑. โรงเรียนวัดบานโคกเพ็ด ๘ ๔๔ - ๕๒
๒. โรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร ๒๓ ๖๓ - ๘๖
๓. โรงเรียนวัดบานตําแย ๒๗ ๙๙ ๖๓ ๑๘๙
๔. โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ๑๓ ๖๕ - ๗๘

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน (ป ๒๕๕๗)
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพ็ด-หนองไมตาย ๔๕
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ร.ร.ไตรราษฎรสามัคคี ๓๑

๓.๒ สถาบันและองคการทางศาสนา
- วัด จํานวน ๑๐ แหง
- สํานักสงฆ จํานวน ๓ แหง
- โบสถคริสต จํานวน ๑ แหง

๓.๒ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด - เตียง จํานวน - แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๑ แหง
- สถานพยาบาลเอกชน จํานวน - แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน - แหง
- อัตราการใชสวม  รอยละ ๑๐๐
- การเก็บขยะหรือท้ิงขยะมูลฝอย   กระทําโดย   การเผา  หรือ  ฝง

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจ จํานวน - แหง
- สถานดับเพลิง จํานวน - แหง



๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม

- ถนนลาดยาง ๒ สาย
๑. (ถนนทางหลวงชนบท .) สายบานบึงกระโตน  ถึง  บานดอนวัว  ตําบลเมืองโดน  โดยผาน

ตําบลหนองคาย ๕ หมูบาน  ไดแก  บานโคกสะอาด  หมู ๙ , บานโคกเพ็ด  หมู ๖ , บานหนองไมตาย  หมู ๘ ,
บานดอนหวาย  หมู ๑๔ และบานสําโรง  หมู ๑ ระยะทาง ๑๖.๘๕ กิโลเมตร

๒. ถนนลาดยางสายบานโคกเพ็ด  ถึง  บานหนองแวง  ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
- ถนนหินคลุก  มี ๕ สาย
- ถนน คสล. มี ๓๑ สาย

๔.๒ การโทรคมนาคม
- ตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน ๒๒ แหง (ใชการไมได)
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน - แหง
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ จํานวน - แหง

๔.๓ การไฟฟา
- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีไฟฟาใช ๑๔ หมูบาน

๔.๔ การประปา
- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีน้ําประปาใช ๑๔ หมูบาน

๔.๕ แหลงน้ําและปริมาณน้ําฝนในรอบป
ในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย  มีสระเก็บกักน้ํากระจายตามหมูบานตาง ๆ  เปนจํานวนมากแตมีสภาพ

ตื้นเขินเร็วเพราะพ้ืนท่ีเปนดินทราย  มีท้ังแหลงน้ําธรรมชาติและสรางข้ึน  สระน้ําในไรนาขนาดเล็ก สวนใหญสระ
น้ําในไรนาก็จะใชประโยชนดานการเพาะปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  และเลี้ยงปลา  สวนแหลงน้ําธรรมชาติและสรางข้ึน
ภายในหมูบานจะใชประโยชนในการอุปโภค  บริโภค

ลําดับท่ี ช่ือแหลงน้ํา ขนาด
(ไร) หมูท่ีตั้งแหลงน้ํา การใชประโยชน

๑ ลําหวยแอก - ๗,๕,๓,๔,๑๐,๑๑,๑๒,๒ เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค
๒ หนองสระใหญ ๒๕ ๑ ”
๓ หนองคาย ๑๔ ๒ ”
๔ หนองนามอง ๑๖ ๓ ”
๕ หนองแสง ๒ ๔ ”
๖ หนองไมตาย ๑ ๘ ”
๗ สระแดง ๑ ๙ ”
๘ หนองเหล็ก ๘ ๑๒ ”
๙ หนองหวาย ๑๒ ๑๔ ”

๑๐ หนองตะลุมปุก ๒ ๑ ”
๑๑ หนองสระเหล็ก ๓ ๑๐ ”
๑๒ หนองโพธิ์ ๕๑๒ ๕ ”
๑๓ หนองสระบก ๖ ๗ ”
๑๔ สระคึกฤทธิ์ ๑ ๑๓ ”
๑๕ สระประชาสามัคคี ๑ ๖ ”



๑๖ สระหนองโจด ๑ ๖ ”
๑๗ สระหนองแวง ๐.๕ ๔ ”
๑๘ สระหนองเดิ่น ๑ ๓ ”
๑๙ สระหนองควายตาย ๑ ๑๑ ”
๒๐ สระสี่เหลี่ยม ๐.๕ ๘ ”
๒๑ หนองตะกุด ๓๗ ๕ ”
๒๒ หนองปนถา ๖๐ ๓ ”

5. ขอมูลอ่ืน ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี

- ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย  และบางแหงเปนดินเค็ม  มีศักยภาพปานกลาง  ตอง

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินบางแหง
- ทรัพยากรน้ํา

ในเขตพ้ืนท่ีมีทรัพยากรน้ํา  ดังนี้

๑ ลําหวยแอก ๘. หนองเหล็ก ๑๕. สระประชาสามัคคี
๒. หนองสระใหญ ๙. หนองหวาย ๑๖. สระหนองโจด
๓. หนองคาย ๑๐. หนองตะลุมปุก ๑๗. สระหนองแวง
๔. หนองนามอง ๑๑. หนองสระเหล็ก ๑๘. สระหนองเดิ่น
8. หนองแสง ๑๒. หนองโพธิ์ ๑๙. สระหนองควายตาย
๖. หนองไมตาย ๑๓. หนองสระบก ๒๐. สระสี่เหลี่ยม
๗. สระแดง ๑๔. สระคึกฤทธิ์ ๒๑. หนองตะกุด

๒๒. หนองปนถา

- ทรัพยากรปาไม
สภาพปาของตําบลหนองคายมีพ้ืนท่ีปาจํานวนนอย  สวนใหญจะเปนท่ีสาธารณะประโยชน

เกษตรกรจะเลี้ยงสัตวและหาอาหารปา (เห็ด) ในชวงฤดูฝน  และสวนหนึ่งเกษตรกรจะใชพ้ืนท่ีในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม  และปลูกไมโตเร็วเพ่ือใชสอยในครัวเรือน  เชน  สะเดา  ยูคาลิปตัส

๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน ๒ รุน จํานวน ๓๐๐ คน
- ไทยอาสาปองกันชาติ - รุน จํานวน - คน
- กองทุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ - รุน จํานวน - คน
- สมาชิก  อปพร. ๒ รุน จํานวน ๖๓ คน

๕.๓ อุณหภูมิ
อากาศหนาวท่ีสุด  เดือน  มกราคม – กุมภาพันธ  ของทุกป
อุณหภูมิต่ําท่ีสุด ๑๕ องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด ๔๒ องศาเซลเซียส
อากาศรอนท่ีสุด  เดือนเมษายน



๕.๔ การตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชาวตําบลหนองคาย  จะตั้งถ่ินฐานอยูกันเปนกลุม ๆ  บนท่ีดอนติดแหลง

น้ําโดยอยูกันในระบบเครือญาติ  มีความเปนอยูเรียบงาย  นับถือผูอาวุโสกวา  ราษฎรสวนใหญเปน คนดั้งเดิม
ของทองถ่ิน  บางก็อพยพมาจากจังหวัดอ่ืน  เชน  จังหวัดอุบล,ขอนแกน,มหาสารคาม

๕.๕ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด
ชาวบานตําบลหนองคาย  มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ท่ีดีงามและเชื่อถือสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษสูลูกหลาน   ในปจจุบัน  ศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีชาวตําบลหนองคายเคารพนับถือ  ราษฎรจะให
ความเคารพผูอาวุโสและผูนํา โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบท้ัง ๑๒ เดือนเรียกวา  ฮีต ๑๒ คอง
๑๔ ดังนี้

ฮีต ๑๒ มีดังนี้
เดือนอาย ประเพณีมนตพระสงฆเขากรรม เดือนเจ็ด ประเพณีปูตาบาน
เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณขาว เดือนแปด ประเพณีเขาพรรษา
เดือนสาม ประเพณีบุญขาวจี่ เดือนเกา ประเพณีขาวประดับดิน
เดือนสี่ ประเพณีบุญพระเวช เดือนสิบ ประเพณีสารท
เดือนหา ประเพณีสงกรานต  และข้ึนบานใหม เดือนสิบเอ็ด ประเพณีออกพรรษา
เดือนหก ประเพณีบูชาปูตาบานและบุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง ประเพณีกฐิน

แตปจจุบันสังคมชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับคานิยมและความเชื่อประเพณีของสังคมเมือง
มาใชจึงไมเครงครัดในฮีตและคองมากนัก  และบางประเพณีไมไดทําเปนประจําก็สูญหายไปบาง

นอกจากประเพณีท่ีไดไดสืบทอดตอจากบรรพบุรุษแลว   การเปนอยูก็ไดเปลี่ยนแปลงไป   เชน
การแตงตัว  ผูหญิงมีการสวมใสกางเกงมากข้ึน  การหุงหาอาหารก็จะเปนอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารจานดวน
เปนตน  การประกอบอาชีพเปลี่ยนไปจากการทํามาหากินเปนการทํามาคาขาย  การถือครองท่ีดินมีแนวโนม
ลดลง

๕.๖ ศาสนา  สิ่งยึดเหนีย่ว  ความเช่ือ
ศาสนา
ประชาชนในตําบลหนองคาย  รอยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ  แตละหมูบานไดสรางวัดเกือบ ทุก

หมูบาน  และมีบางหมูบานก็จะมีสํานักสงฆ (วัดปา) เพ่ิมข้ึน
สิ่งยึดเหนี่ยว
ไดแก  พระมหากษัตริย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา  ประเพณีบูชาผูท่ีทําคุณงามความดีแก

ประเทศชาติ  เชน  ทาวสุรนารี  และใหความเคารพนับถือผูท่ีอาวุโส  เชน  ปู  ยา ตา  ยาย  ผูแกผูเฒา ผูนํา
หมูบาน

คอง ๑๔ มีดังนี้
๑. บุญผาปา ๘. การเลี้ยงแมนางดง
๒. บุญแหขาวพันกอน ๙. การเลนแมนางกวัก
๓. บุญแหดอกไม ๑๐. เทศนพญาคันคาก
๔. บุญแจกขาว ๑๑. สวดคาถาปลาขอ
๕. บุญพรรษาคาง ๑๒. การเลนโยนครกโยนสาก
๖. การเลี้ยงผีตาแฮก ๑๓. การเลนแมนางของ
๗. การแหนางแมว ๑๔. ประเพณีลงแขก



ความเช่ือ
ชาวตําบลหนองคายยังมีความเชื่อเรื่องเวรกรรม  บาป บุญ  เรื่องเรนลับและคาถาอาคม  ภูตผีปศาจ

อยู  เชน  มีหมอน้ํามนต การทําบุญปูตาบาน  บุญบูชาขาว  แหนางแมว การรักษาดวยการรําทรง

๖. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
๖.๑ ขอมูลดานการเมืองและการบริหาร

- โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของ  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ทําหนาท่ีฝายบริหาร  พัฒนานโยบายและแนวทางในการ
ใหบริการแกประชาชน  และสมาชิกประกอบดวย

๑. นายอาจ จิตจัง นายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. นายชัยยทุธ โคตรสมบัติ รองนายก อบต.
๓. นายนิคม โคตรสมบัติ รองนายก อบต.
๔. นายภิรมย สมนอย เลขานุการนายก
๕. นายทองดวง บรรดาศักดิ์ ประธานสภาฯ
๖. นายวีระศักดิ์ บุญมี รองประธานสภาฯ
๗. นายอนงค ภูมาก สมาชิก  อบต. ม.๑
๘. นางปวณีา ออมนอก สมาชิก  อบต. ม.๑
๙. นายสมศักดิ์ กองทุงมน สมาชิก  อบต. ม.๒
๑๐. นายอาคม แสนนอก สมาชิก  อบต. ม.๒
๑๑. นางจันศรี เมืองแสน สมาชิก  อบต. ม.๓
๑๒. นายฉลอง จงปตนา สมาชิก  อบต. ม.๓
๑๓. นางมานิตย สมนาม สมาชิก  อบต. ม.๔
๑๔. นายประสิทธิ์ สิงหวิสุทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.๔
๑๕. นายจรูญ หาญกลา สมาชิก  อบต. ม.๕
๑๖. นายสายันต ภูถนนนอก สมาชิก  อบต. ม.๕
๑๗. นายเฉลา บรรดาศักดิ์ สมาชิก  อบต. ม.๖
๑๘. นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมคํา สมาชิก  อบต. ม.๗
๑๙. น.ส.บุญเชิด แสนทอง สมาชิก  อบต. ม.๗
๒๐. นายเชิด เทิ่งไธสง สมาชิก  อบต. ม.๘
๒๑. นายบุญรือ วิชัยโคตร สมาชิก  อบต. ม.๘
๒๒. นางทองใบ สียางนอก สมาชิก  อบต. ม.๙
๒๓. นางจันทรแสง วิสิทธิ์ศิลป สมาชิก  อบต. ม.๙
๒๔. นายบุญมี ปดตาระโพธิ์ สมาชิก  อบต. ม.๑๐
๒๕. นายบุญชู
๒๖. นายอําพร
๒๗. นายอดิศักดิ์
๒๘. นางสุรัตน
๒๙. นายอํานวย
๓๐. นายทองยุน

แสนนอก
สียางนอก
ลาดนอก
จันทจร
สุโพธิ์นอก
ยันนะราช

สมาชิก  อบต. ม.๑๐
สมาชิก  อบต. ม.๑๑
สมาชิก  อบต. ม.๑๑
สมาชิก  อบต. ม.๑๒
สมาชิก  อบต. ม.๑๒
สมาชิก อบต. ม.๑๓

๓๑. นางบัวพนัธ ปกไธสง สมาชิก  อบต. ม.๑๓
๓๒. นายสังวาลย บรรยง สมาชิก  อบต. ม.๑๔



๖.๓ จํานวนบุคลากร จํานวน ๖๑ คน  แยกเปน
- ผูบริหาร ๔ คน สมาชิกสภาฯ ๒๘ จํานวน ๓๒ คน
- ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๔ คน (พนักงาน

จาง ๘ คน)
- ตําแหนงในสวนการคลัง จํานวน ๖ คน (พนักงาน

จาง ๑ คน)
- ตําแหนงในสวนโยธา จํานวน ๓ คน (พนักงาน

จาง ๑ คน)
- ตําแหนงในสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๖ คน (พนักงาน

จาง ๓ คน)
- ตําแหนงในสวนสาธารณสุข จํานวน - คน
- ตําแหนงในหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน - คน

๖.๔ ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา จํานวน ๑๘ คน
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา จํานวน ๑๕ คน
- ปวท. / ปวส. จํานวน ๓ คน
- ปริญญาตรี จํานวน ๒๐ คน
- สูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๕ คน



บทที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ในรอบปท่ีผานมา (พ.ศ.๒๕๕๗) ไดดําเนินการ
ตามขอบัญญัติตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังมีการเพ่ิม/ปรับแผน  เพ่ือใหสามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซึ่งจากผลการดําเนินการพัฒนา  ไดสรางอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก  ของหมูบาน/ชุมชน ไดดีข้ึน  และสามารถบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนท่ีประสบปญหาภัยแลง
สรางความพึงพอใจแกประชาชนไดเปนอยางดี  ซึ่งในป ๒๕๕๘ จะเนนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
สาธารณูปโภค  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และฟนฟูสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน ตาม
แนวนโยบายของนายกองคการบริการสวนตําบลหนองคาย ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย

ผลปรากฏวา โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดปฏิบัติมาสามารถปฏิบัติไดดีแตยังไมครอบคลุมทาง       ดาน
ปริมาณ  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของตําบลหนองคาย  ยังขาดการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ซึ่งเปนความเรงดวน
ลําดับตน ฉะนั้นในรอบปท่ีผานมา จึงเห็นไดวาผลการพัฒนาสวนใหญจะเปนการปรับปรุง ซอมแซมเพ่ิมเติม
ในโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว ท่ีเปนกิจกรรม/โครงการบริการสาธารณะ ตามยุทธศาสตร ในแตละดาน จําแนก
ไดดังนี้
๓.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน   มีดังนี้

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑. กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บานโนนกลาง ม.๑๒ ๙๐๐,๐๐๐.-
๒. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโคกเพ็ด ม.๖ ๒๘๕,๐๐๐.-
๓. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดอนตะหนิน ม.๕ ๒๖๓,๐๐๐.-
๔. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานตําแย ม.๓ ๒๐๓,๐๐๐.-
๕. กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บานหนองไมตาย ม. ๘ ๙๙,๐๐๐.-
๖. กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บานหนองกวาง ม.๑๑ ๗๕,๐๐๐.-
๗. กอสรางถนนคอนหินคลุก บานโนนยูง ม.๑๓ ๒๐๖,๐๐๐.-
๘. กอสรางถนนดิน บานดอนหวาย ม. ๑๔ ๑๘๔,๐๐๐.-
๙. เงินสํารองจาย(กรณีฉุกเฉิน) ๑๓๑,๔๘๑..-

รวม ๙ กิจกรรม/โครงการ ๒,๓๔๖,๔๘๑.-
๓.๒ ดานเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑. สงเสริมการประกวดผลงานผลิตภณัฑ ของดีอําเภอประทาย ๔๐,๐๐๐.-
๒. อุดหนุนอําเภอประทาย(กิจกรรมงานของดีอําเภอประทาย) ๓๐,๐๐๐.-
๓. สนับสนุนกลุมอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน) ๓๐๐,๐๐๐.-

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๓๗๐,๐๐๐.-
๓.๓ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑. จัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ๗๐,๐๐๐.-
๒. จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ๒๐,๐๐๐.-
๓. จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๗ ๑๐๐,๐๐๐.-
๔. จัดงานวันแมแหงชาติประจําป ๒๕๕๗ ๑๐,๐๐๐.-
๕. สงเสริมใหประชาชนเขารวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา ๑๐๐,๐๐๐.-
๖. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับเด็กประถมศึกษา ๙๔๙,๐๐๐.-
๗. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓๔๒,๑๖๐.-
๘. อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศกึษา ๖๕๒,๓๔๕.-
๙. อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๘,๒๐๘.-



รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑๐. จัดประชุมผูปกครองนักเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนยฯ ๕,๐๐๐.-
๑๑. จัดพิธีมอบอนุบัตรเด็กกอนวัยเรียน ๑๐,๐๐๐.-
๑๒. จัดงานวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐,๐๐๐.-
๑๓. จัดงานวันแมแหงชาติ ๖,๐๐๐.-
๑๔. จัดซื้อวัสดปุองกันและรักษาโรคสตัวเลี้ยง ๒๕,๐๐๐.-
๑๕. อุดหนุนสาธารณสุขมลูฐาน ๒๑๐,๐๐๐.-
๑๖. ตรวจสุขภาพคณุหนูสุขภาพดี ๕,๐๐๐.-
๑๗. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคาย ๑๐๐,๐๐๐.-
๑๘. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตบริการ(จํานวน ๔ แหง) ๑,๓๑๘,๘๐๐.-
๑๙. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเช้ือเอดส ๕๔,๐๐๐.-
๒๐. โครงการดานการเกษตร ๕,๐๐๐.-
๒๑. คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 14 หมูบาน ๗๐,๐๐๐.-
๒๒. สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ๑๐,๐๐๐.-
๒๓. อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมาการแขงขันกีฬาแหงชาติและกีฬาคนพิการ ๕๐,๐๐๐.-
๒๔. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ(หนองคายเกมส ๑๐๐,๐๐๐.-
๒๕. จุดตรวจบริการประชาชน ๗๐,๐๐๐.-
๒๖. อบรมใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย ๕,๐๐๐.-
๒๗. อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๓๕,๐๐๐.-
๒๘. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ๓๔๘,๐๐๐.-
๒๙. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคาย ๓๐,๐๐๐.-
๓๐. อุดหนุนอําเภอประทายโครงการตานภยัยาเสพตดิอําเภอประทาย ๒๐,๐๐๐.-
๓๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูสูงอายุ ๑๒๐,๐๐๐.-

รวม ๓๑ กิจกรรม/โครงการ ๕,๑๙๓,๕๑๓.-
๓.๔ ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑. รวมใจภักดิร์ักพ้ืนท่ีสีเขียวแมท้ังประเทศปลูกตนไมถวาย ๗๗ แสนตน ๑๐,๐๐๐.-

รวม ๑ กิจกรรม/โครงการ ๑๐,๐๐๐.-

๓.๕ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)

๑. จัดประชาคมปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐) ๒๐,๐๐๐.-
๒. โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี ๑๐,๐๐๐.-
๓. เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ๒๙๐,๐๐๐.-
๔. คาตอบแทนท่ีผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนตอ อปท. เชน จัดซื้อ-จาง ฯลฯ ๑๑๕,๐๐๐.-
๕. โครงการหมูบานนาอยู ๖๐,๐๐๐.-
๖. โครงการจดัทําแผนท่ีภาษี ๒๐,๐๐๐.-
๗. อบรมกิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม ๕,๐๐๐.-

รวม ๗ กิจกรรม/โครงการ ๕๒๐,๐๐๐.-
รวมทุกดาน ๔๙ กิจกรรม/โครงการ ๘,๔๓๙,๙๙๔.-

การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ซึ่งแผนพัฒนาตําบลในปท่ีผานมาไดจัดทํา
โครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดาน โดยไดจัดลําดับความเรงดวน และใหคํานึงถึงรายไดท่ี
องคการบริหารสวนตําบลไดรับ  ในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดําเนินการไดมาพอสมควร



บทที่ ๔
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
วิสัยทัศน

“แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  ศูนยกลางผลิตภัณฑ
และการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม”

พันธกิจ
๑. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพ่ือการสงออก
๒. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําประหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ
๔. สงเสริมการทองเท่ียวและอารยะธรรมขอม

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ
๓. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม
๔. การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินคาในภูมิภาค

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน

“โคราช  เมืองหลวงแหงภาคอีสาน”

พันธกิจ
๑. บูรณาการ  พัฒนาเมือง  ชุมชนและชนบทใหบรรลุตามเกณฑเมืองนาอยูขององคการอนามัยโลก
๒. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีสวนรวมพัฒนาสังคมคุณภาพ  สังคมท่ีเอ้ืออาทรและสังคมสมานฉันท
๓. สนับสนุนการผลักดันใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน
๔. สนับสนุนและสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว
๕. สรางกระบวนการผลิต  แปรรูปสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอยางมีประสิทธิภาพ
๖. เสริมสรางภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การศึกษา  และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน
๗. บูรณาการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีดุลยภาพท่ียั่งยืน
๘. สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล



ประเด็นยุทธศาสตร
๑. พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู

ครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรับรองประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน
๓. พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี
๔. พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๖. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง

นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

๑. นโยบายสานตอแนวทางพระราชดําริ
๒. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา
๓. นโยบายดานการพัฒนาการเกษตร
๔. นโยบายดานการพัฒนาสังคม
๕. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุข
๖. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
๗. นโยบายดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา –วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๘. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
๙. นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๐.นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอประทาย (Strategies)

วิสัยทัศน (Vision) อําเภอประทาย
“เปนเมืองนาอยู ขาวหอมมะลิข้ึนชื่อ ปราสาทนางรําบึงกระโตนสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพ นอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)

๑. มุงพัฒนาขีดความสามรถของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. มุงม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. มุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวอําเภอใหเปนท่ีรูจักจนนําไปสูแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของอําเภอ

เปาประสงค (Goals)
๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการและแขงขันทางการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
๒. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูป จัดการการผลิตภัณฑเสนไหม
๓. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว สินคาและรายไดกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอําเภอ
๔. เพ่ือสงเสริมประชาชนในการประกอบ การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง



๕. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนประชาชน
เขามามีสวนรวมและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร(Strategies Issues)

๑. การพัฒนาการเกษตร
๒. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
๓. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว
๔. การพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรองของประชาชน
๕. การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

“โครงสรางพื้นฐานดีมีมาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน

คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สงเสริมกลุมอาชีพและเพิ่มพูนรายไดประชาชน”

คําขวัญองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

“ลําหวยแอกสวยนํ้าใส งามมากมายไหมมัดหม่ี
มโหรีศรีพื้นบาน           ลือเลาขานภูมิปญญา

นอมนําพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายหรือวิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึง
ไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาใหมีความครอบคลุมสอดคลองกับปญหา/ความตองการและ ศักยภาพ
และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย
เพ่ือกอสรางและซอมแซมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหมีความสะดวกและ

มีมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ  ใหประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง
แนวทางการพัฒนา
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ ใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก

และรวดเร็วข้ึน  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้
๑. กอสราง ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา และทอระบายน้ํา
๒. กอสรางขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
๓. กอสราง ขยายเขตการบริการประปา ซอมแซม และจัดหาเครื่องกรองน้ําระบบประปา
๔. ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
๕. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา



ตัวช้ีวัด
๑. จํานวนการกอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน  ทางระบายน้ํา และทอระบายน้ํา
๒. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
๓. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปา
๔. จํานวนการขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
๕. จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอ่ืน  ๆ

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน

โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร  ใหมีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย  และการแปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต
๒. การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ
๓. สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
๔. สงเสริมและเพ่ิมทักษะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัด
๑. จํานวนและคุณภาพของผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน
๒. จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิตทางการเกษตรอินทรีย
๓. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
๔. จํานวนครัวเรือนท่ีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เปาหมาย
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา  ดานสุขภาพอนามัย  ดาน

สวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองไดซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙ )

แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
๒. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๓. การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
๔. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
๕. การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
๖. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและบรรเทาสาธารณภัย
๗. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตัวช้ีวัด
๑. จํานวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกัน
๒. จํานวนประชากรท่ีไดรับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน



๓. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี
๔. จํานวนประชาชนในกลุมเสี่ยงกับสิ่งเสพติดลดจํานวนลง

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน

ซึ่งเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
๓. การปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ

ตัวช้ีวัด
๑. จํานวนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง
๓. จํานวนการปรับปรุงภูมิทัศนและสวนธารณะ

๕. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
เปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ

และใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา  ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการ  ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
๒. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
๓. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติงาน
๔. สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม

ตัวช้ีวัด
๑. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
๒. จํานวนบุคลากรและอุปกรณท่ีมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
๓. เครื่องมือ  เครื่องใช  และสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ
๔. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในดานคุณธรรม จริยธรรม



แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

Strategy Map

“โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน
คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสรมิกลุมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน”

1 . ก อ ส ร า ง
ซ อ ม แ ซ ม
เ ส น ท า ง
คมนาคมทั้งสาย
ห ลักและสาย
ร อ ง เ พื่ อ ก า ร
สั ญ จ ร ไ ป ม า
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย
2.ก อ ส ร า ง
ซ อ ม แ ซ ม
เสนทางขนส ง
สิ น ค า
การ เกษตรได
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

1. พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
โครงสราง
พ้ืนฐานใหมี
ประสิทธิภา
พ
2. การ
พัฒนาไฟฟา
ประปา  ให
เพียงพอตอ
ความ
ตองการของ
ประชาชน
3.พัฒนา
แหลงนํ้าให
เพียงพอกับ
การเกษตร

1.พัฒนาและปฏิรูป
การบริหารงานของ
อบต. ใหมี
ประสิทธิภาพมุง
สัมฤทธิ์ผลของการ
บริหารงบประมาณ
และการบริการ
ประชาชน
2. เสริมสรางและ
พัฒนาความพรอมให
สามารถรองรับภารกจิ
ที่จะไดรับการถายโอน
จากสวนราชการตางๆ
ตามกฎหมายตลอดจน
สรางระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
อยางมีประสิทธภิาพ
3.พัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานใหมี
จิตสํานึกในหนาทีแ่ละ
ปฏิบัติงานอยางสุจริต
โปรงใส

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ป
2. สงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบั
การรวมตัวของชุมชน
ในเร่ืองสิทธิหนาที่และ
บทบาทของชุมชน
รวมทั้งเสริมสราง
ทักษะในการพัฒนา
ชุมชนใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เชน  การบริหาร
จัดการองคกร  และ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน

1.สงเสริมและสนับสนุนการฝก
อาชีพระยะส้ัน  ตามความตองการ
ของประชาชน  เพื่อสงเสริมอาชีพ
และเพิ่มพูนรายไดแกประชาชน
2.สงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและศิลปะหัตกรรม
เพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสราง
ความเขมแข็งใหประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได
3.สงเสริมและสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพยีงตามแนว
พระราชดําริ  เพือ่ลดอัตราความ
เส่ียงทางรายไดของเกษตรกรตาม
แนวทางการเกษตรแบบทฤษฎีใหม
4.สงเสริมและสนับสนุนเงินจัดต้ัง
กองทุนหมุนเวียนในหมูบานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง  เพือ่พัฒนา
อาชีพและรายไดของประชาชนโดย
ใหประชาชนบริหารจัดการเอง

1.เ ต รี ย มคว า ม
พ ร อ ม เ ข า สู
ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน

1.ประชานมีความรู
เขาในการความเพยีง
พึ่งพาตัวเองไดดํารง
ชีพอยางมีความสุข ทั้ง
ดานสุขภาพอนามยั
การศึกษา สังคม และ
วัฒนธรรม แระเพณี
ทองถิ่น

2. ระบบโครงสราง
พื้นฐาน  มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชาชนเดินทา
สัญจรไปมาไดสะดวก
และปลอดภยั

3. การบริหารงาน
และการบริการ
ประชาชนของ
อบต.เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
อยางมี
ประสิทธิภาพ

4.มีแหลงน้ําเพื่อ
การบริโภค อุปโภค
และทําการเกษตร
อยางทั่วถึงและ
พอเพียง

5. ประชาชนสวนใหญดํารง
ชีพภายใตระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ พึงพาตนเอง
ได มีรายไดเพ่ิมขึน้ กลุม
อาชีพเขมแข็ง

7. เจ าหนาที่และ
ประชาชนมีความรูความ
เ ข า ใ จ ต อ ก า ร เ ข า สู
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น
ส า ม า ร ถ พู ด
ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนไดพอสมควร

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
Strategy Map (ตอ)

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ของ อบต.
หนองคาย

1.ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

2.ดาน
เศรษฐกิจ

2.ดานคุณภาพ
ชีวิต

3.ดาน
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม

5.ดานบริหาร
กิจการ
บานเมอืงที่ดี

1.กอสราง
ปรับปรุงถนน
สะพาน  ทาง
ระบายน้าํ และ
ทอระบายน้าํ
2. กอสรางขยาย
เขตไฟฟาและ
ติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะ
3. กอสราง
ขยายเขตการ
บริการประปา
ซอมแซม และ
จัดหาเคร่ืองกรอง
น้ําระบบประปา
4. ขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ํา
5. บริการ
สาธารณะที่
ประชาชนพึง
ไดรับอยางถวน
หนา

1.ส ง เ ส ริ ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การเพ่ิมผลผลิต
2. การ
ดําเนินการเกษตร
อินทรียชีวภาพ
3. สงเสริมและ
เพ่ิมทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ

1. การพัฒนาดาน
คุณธรรม  จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน
2. การพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาและ
สงเสริมดานสุขภาพ
และอนามัย
4. การพัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม
5. การพัฒนาและ
สงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ
6. สรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและ
บรรเทาสาธารณภยั

1. สรางจิตสาํนึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
2. การบรหิาร
จัดการและ
รณรงคการกําจดั
ขยะมูลฝอย

1. สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนและ
องคกรทุกภาค
สวนในการ
พัฒนาทาง
การเมือง
การบริหาร
2. สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
และองคกรเพ่ือ
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการพัฒนา
3. ปรับปรุง
พัฒนา
เครื่องมือ
เครื่องใช  และ
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา

เปาประสงค
ที่ 2

เปาประสงค
ที่ 1,4

เปาประสงค
ที่ 1

เปาประสงค
ที่ 3

เปาประสงค
ที่ 5



คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  และ
ตัวแทนชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาและจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวน ซึ่งมียุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ ๕ ยุทธศาสตร ๒๓ แนวทาง  ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ ใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน โดยเนนการมีมาตรฐานและท่ัวถึง ดังนี้
๑. กอสราง ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา และทอระบายน้ํา
๒. กอสรางขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
๓. กอสราง ขยายเขตการบริการประปา ซอมแซม และจัดหาเครื่องกรองน้ําระบบประปา
๔. ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
๕. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต
๒. การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ
๓. สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
๔. สงเสริมและเพ่ิมทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
๒. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๓. การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
๔. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
๕. การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
๖. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
๓. การปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ

๕. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
๒. ๒. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล
๓. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติงาน
๔. สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม



ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๑.๑ กอสราง ปรับปรุงถนน
สะพาน ทางระบายน้ําและ  ทอ
ระบายน้ํา

๑.๑.๑ กอสรางและปรับปรุง ซอมแซม ถนน คสล.
ถนนลาดยาง CAPE  SEAL

๑.๑.๒ กอสรางปรับปรุงซอมแซม ถนนหินคลุก
ถนนดิน ถนนลูกรัง

๑.๑.๓ กอสรางทอ, ทางระบายน้ํา
๑.๑.๔ กอสรางและปรับปรุงสะพาน

๑.๒ กอสรางขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

๑.๒.๑ ขยายเขตบริการไฟฟาแรงต่ํา
๑.๒.๒ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
๑.๒.๓ ปรับปรุง  ซอมแซมไฟฟาสาธารณะและโคม

ไฟสาธารณะ
๑.๓ กอสรางและขยายเขตบริการ

ประปาและ               จัดหา
เครื่องกรองน้ําระบบประปา

๑.๓.๑ ขยายเขตบริการประปา
๑.๓.๒ ปรับปรุง  ซอมแซมระบบประปา
๑.๓.๓ จัดหาเครื่องกรองน้ําระบบประปา

๑.๔ ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา ๑.๔.๑ ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา  เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

๑.๕ บริการสาธารณะท่ีประชาชน
พึงไดรับอยางถวนหนา

๑.๕.๑ ปรับปรุง  ซอมแซมโทรศัพทสาธารณะใหอยู
ในสภาพท่ีใชการได

๑.๕.๒ ปรับปรุง ซอมแซม หอกระจายขาว
๑.๕.๓ ปรับปรุง ซอมแซม ศาลาหมูบาน

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

๒.๑ สงเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิต

๒.๑.๑ เพ่ิมศักยภาพชุมชนดานการเกษตร
๒.๑.๒ ปรับปรุงแหลงเรียนรูหรือศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรและศูนย
ประสานงานองคกรชุมชน

๒.๒ การดําเนินการเกษตรอินทรีย
ชีวภาพ

๒.๒.๒ อุดหนุนเกษตรอินทรียชีวภาพ
๒.๒.๒ สงเสริมการทําปุยอินทรียชีวภาพ  ปุยหมัก
๒.๒.๓ สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย
๒.๒.๔ รณรงคและใหความรูแกเกษตรกรในการ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนดาน
การเกษตรท้ังพืช สัตวประมงและ
การแปรรูป

๒.๓.๑ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและ
กลุมอาชีพ
๒.๓.๒ สงเสริมการประกอบธุรกิจ SME

๒.๔ สงเสริมและเพ่ิมทักษะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การลดรายจายเพ่ิมรายได

๒.๔.๑ สงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

๓.๑ การพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน

๓.๑.๑ รณรงคสรางจิตสํานึกในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

๓.๑.๒ สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน

๓.๑.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงพุทธศาสนา
๓.๒ การพัฒนาและสงเสริม

การศึกษา
๓.๒.๑ สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ
๓.๒.๒ สงเสริมทักษะการเรียนวิชาชีพ
๓.๒.๓ สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
๓.๒.๔ จัดใหมีหองสมุดชุมชน เพ่ือเสริมทักษะการ

อาน
๓.๒.๕ สงเสริมทุนการศึกษานักเรียนยากจน
๓.๒.๖ สงเสริมโครงการอาหารกลางวันเด็กประถม

วัยและเด็กอนุบาล
๓.๒.๗ อาหารเสริม (นม) เด็กประถมวัยและเด็ก

อนุบาล
๓.๓ การพัฒนาและสงเสริมดาน

สุขภาพและอนามัย
๓.๓.๑ สงเสริมการสรางกลุมสรางเสริมสุขภาพ

(TO  BE  NUMBER ONE)
๓.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูล
ฐาน
๓.๓.๓ สงเสริมและรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก
และ โรคพิษสุนัขบา
๓.๓.๔ สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
๓.๓.๕ สงเสริมเครื่องมือ เวชภัณฑทางการแพทย
บริการประชาชน

๓.๔ การพัฒนาและสงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม

๓.๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ
๓.๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
๓.๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรีแมบานอสม.
๓.๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนอบรมผูพิการและดอย
โอกาส

๓.๕ การพัฒนาและสงเสริมดาน
การกีฬาและนันทนาการ

๓.๕.๑ สงเสริมและจัดใหมีสนามกีฬา
๓.๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ

๓.๖ สรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินและบรรเทาสา
ธารณภัย

๓.๖.๑ พลังแผนดินเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน

๓.๖.๒ อุดหนุนชมรมพลังแผนดินทองถ่ินสามัคคี
อําเภอประทาย



๓.๖.๒ ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
๓.๖.๔ ฝกอบรมขับข่ีปลอดภัยดานการจราจร
๓.๖.๕ จัดหาวัสดุครุภัณฑ เพ่ือสงเสริมและเพ่ิม

ศักยภาพในการปองกันภัย
๓.๖.๖ จุดตรวจบริการประชาชน

๓.๗ การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

๓.๗.๑ ฝกอบรมผูนํา เยาวชน ใหตระหนักถึงภัยยา
เสพติด

๓.๗.๒ รณรงค เฝาระวัง บําบัดรักษา ผูติดยาเสพ
ติดและสรางชุมชนใหเขมแข็ง

๓.๗.๓ จัดกิจกรรมท่ีตางๆท่ีสรางสรรคในชวงปด
ภาคเรียน

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๔.๑.๑ รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกให
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑.๒ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

๔.๒.๑ รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูล
ฝอย

๔.๒.๒ จัดการบริการเพ่ิมศักยภาพในการกําจัดขยะ
มูลฝอย

๔.๒.๓ รวมกับองคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใน
การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสราง
สวนสาธารณะ

๔.๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน จัดระเบียบในสถานท่ีตางๆ
ใหสวยงาม

๔.๓.๒ กอสรางสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ
๔.๓.๓ ติดตั้ง/จัดซื้อเครื่องหรืออุปกรณในการออ

กําลังกาย
๕. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

๕.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรทุกภาค
สวนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม

๕.๑.๑ สงเสริมใหประชาชนและองคกรเอกชนเขามี
บทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

๕.๑.๒ จัดทําประชาคมใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ

๕.๑.๓ สงเสริมกิจกรรมชุมชน
๕.๑.๔ จัดพิมพเอกสารบทบาทของชุมชนท่ีมีตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๕.๑.๕ เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน
๕.๒ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรและประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อบต.

๕.๒.๑ ฝกอบรมสัมมนาบุคลากรของ อบต.
๕.๒.๒ ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน
๕.๒.๓ ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานและ

ลูกจาง อบต.



๕.๒.๔ จัดทํา ปรับปรุง ขอบัญญัติ
๕.๒.๕ จัดทํา ปรับปรุง แผนท่ีภาษีและการจัดเก็บ

รายได
๕.๒.๖ ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดของ

อบต.
๕.๒.๗ ศึกษาดูงานของบุคลากรตําบลหนองคาย

๕.๓ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน

๕.๓.๑ สํารวจวางแผนจัดหาเครื่องมือเครื่องใชของ
อบต.

๕.๓.๒ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
๕.๓.๓ จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ประชาสัมพันธ
๕.๓.๔ จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว
๕.๓.๕ จัดซื้อครุภัณฑโรงงานเพ่ือใชในการซอม

บํารุงเครื่องมือเครื่องใชของ อบต.
๕.๓.๖ ตกแตงอาคารสํานักงาน
๕.๓.๗ กอสรางอาคารบานพักของพนักงานลูกจาง

อบต.
๕.๓.๘ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง

๕.๔ สงเสริมและสรางจิตสํานึกให
ต ร ะหนั ก ในด าน คุณธร รม
จริยธรรม

๕.๓.๑ อบรมบุคลากรใหตระหนักดานคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานราชการ

๕.๓.๒ รณรงค สงเสริม สรางจิตสํานึกกับผูนํา
ชุมชน ประชาชน

๕.๓.๓ ใหรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณกับบุคากร
และบุคคลท่ัวไปท่ีทําดีเปนแบบอยาง



บทที่ ๕
การนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัติ

- บัญชีโครงการพัฒนา
- บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 กอสรางถนนดิน รอบ
โคกลาง บานหนอง
คาย ม.10

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือปองกันการบุกรุกปา

กอสรางถนนดิน กวาง 6.00
เมตร ยาว 370 เมตร
หนา 0.30 เมตร

100,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ไมเกิดปญการบุกรุกปา

กองชาง

2 กอสรางถนน  คสล.
บ.ทุงมน ม.2 (ตาม
ซอย)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว
300 เมตร หนา 0.15ม.

200,000 200,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

3 กอสรางถนน  คสล.
บ.ตําแย ม.3 เพ่ิมเติม
ถึงหนา ร.ร.ตําแย

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 3. เมตร  ยาว
120 เมตร หนา 0.15 เมตร

ป57
203,000

100,000 120,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

4 กอสรางถนน  คสล.
บ.หนองแวง ม.4
(รอบหมูบาน)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล. กวาง
4.00 เมตร  ยาว 123 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000 210,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

5 กอสรางถนน  คสล.
บ.ดอนตะหนิน ม.5
ภายในหมูบาน

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
150 เมตร หนา 0.15ม.

ป57
263,000

420,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

6 กอสรางถนน  คสล. บ.โคก
เพ็ด ม.6
(จากหมูบานถึงวัดปาโคก
เพ็ด)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
472 เมตร หนา 0.15 ม.

400,000
ป 57
285,000

40,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

7 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
เพ็ด ม.6
(จากศาลาประชาคม-รร.
วัดบานโคกเพ็ด)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว
234 เมตร หนา 0.15 เมตร

330,000 330,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

8 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
เพ็ด ม.6
(จากถนนลาดยาง-กศน.
ตําบล)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว
256 เมตร หนา 0.15 เมตร

450,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

9 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
สวาง ม.7 (จากหมูบาน-ฝาย
ลําหวยแอก)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
323 เมตร หนา 0.15 เมตร

250,000 200,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

10 กอสรางถนน  คสล. บาน
โคกสะอาด ม.9(เช่ือม บ.
โนนกลาง ม.12

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 218 เมตร, หนา 0.15
เมตร

280,000
ป 57
900,000

1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน   สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

11 กอสรางถนน  คสล.
บ.โคกสะอาด ม.9
รอบหมูบาน

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
500 เมตร หนา 0.15 ม.

315,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

12 กอสรางถนน คสล.บ.
หนองคาย ม.10
(รอบหมูบาน,
ตามซอย)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว
500 ม.หนา 0.15 ม. กวาง
4 ม.ยาว 190 ม. กวาง 5 ม.
ยาว 70 ม.

1,400,000 319,000 196,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

13 กอสรางถนน คสล.
บานหนองกวาง.11
(รอบวัด)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว
410 ม. หนา 410 ม.

ป 57
75,000

918,000 - 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

14 กอสรางถนน คสล.บ.
โนนกลาง ม.12 ถึง
บานโคกสะอาด ม.9

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

280,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

15 กอสรางถนน คสล.
ภายในบานโนนยูง ม.
13

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล.กวาง
500.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

140,000 140,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

16 กอสรางถนน คสล.
บานดอนหวาย ม.14-
ม.7

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล.กวาง
5.00 ม. ยาว 2,000 ม.
หนา 0.80 ม.

1,500,000 1,500,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง ปรับปรุงถนน   สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

17 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานทุงมน ม.2 –
บานสําโรง ม.1

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว
695 ม. หนา 0.15 ม.

3,000,000 3,000,000 1.จํานวนถนนลาดยาง
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

18 กอสรางถนน คสล.
เช่ือมระหวางหมูบาน

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

กอสรางถนน คสล.เช่ือม
ระหวางหมูบานในเขตตําบล

1,000,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง

19 กอสรางถนนดิน/
ลูกรังเพ่ือการเกษตร
จากบานสําโรงม.1,ถึง
คลออีสานเขียว

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน  กวาง 6.00 ม.
ยาว 1,500 ม. หนา 0.80
ม.

125,000 125,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

20 กอสรางถนนดิน/
ลูกรังเพ่ือการเกษตร
บานทุงมน ม.2

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว
2,000 ม. หนา 0.80 ม.

500,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

21 กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร บ.
ตําแย ม.3,ม.7

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว
3,000 ม. หนา 0.80 ม.

21,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีวั้ด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

22 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตรบานตําแย ม.3
จากเลิงละคํา-ลําหวยแอก

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

กอสรางดิน  กวาง 6 ม.ยาว
2,500 ม. หนา 0.80 ม.

150,000 150,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

23 กอสรางถนนดินรอบ
หมูบาน บ.ตําแย ม.3

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดินรอบหมูบานกวาง
4.00 ม. ยาว 500 ม.
หนา 0.80 ม.

50,000 1.จํานวนถนนดิน.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

24 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บานหนองแวง
ม.4 จากขาง อบต.ถึงลํา
หวยแอก

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดินนกวาง 5.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.80
ม.

100,000 100,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

25 กอสรางถนนดิน/ลูกรัง
การเกษตร บ.ดอนตะหนิน
ม.5 ถึงลําหวยแอก

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 4 ม. ยาว
1,250 ม.

100,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

26 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.
8 ถึงบานหนองขาม ต.
หนองพลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนหินคลุก กวาง 6.00
เมตร ยาว 4,000 เมตร

200,000 200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

27 ปรับเกรดคูคลองอีสาน
เขียว บ.โคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ปรับเกรดคูคลอง
กวาง 4 เมตร. ยาว 1,350
เมตร

35,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

28 ปรับเกรดถนน ดิน จาก
วัดปาโคกเพ็ด – บ.โนน
ยูง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
932 เมตร

30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

29 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บ.โคกสวาง
ม.7(จากสวนหลวง-
คลองระหาน)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา 0.10
เมตร

100,000 1.จํานวนถนนดิน.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

30 กอสรางถนนดิน/หิน
คลุกรอบหมูบาน
บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร หนา 0.80
เมตร

120,000 120,000 1.จํานวนถนนดิน
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

31 กอสรางถนนดิน/หินคลุก บ.
หนองคาย ม.10 (ซ.ศาลปูตา,
รอบวัด)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาด กวาง 6 ม. ยาว
120 ม. ยาว 5 ม. ยาว
230 ม.

430,000 70,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

32 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บ.หนองกวาง ม.
11 (หวยโจนโจ-ลําหวยแอก)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
100 เมตร.หนา 0.15
เมตร

20,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

32 กอสรางถนนดนิ/หินคลุก บ.
หนองกวาง ม.11 (รอบ
โรงเรียน)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 620 เมตร
หนา 0.15 เมตร

186,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

33 กอสรางถนนดิน/หินคลุก บ.
ดอนหวาย ม.14 ถึง บ.หนอง
ขาม ต.หนองพลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา 0.10
เมตร ป 57

184,000

100,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุก
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

34 กอสรางถนนดิน/หินคลุก บ.
ดอนหวาย ม.14 ถึง เลิงเฒา
คายสาธารณะประโยชน

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา 0.80
เมตร

150,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุก
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

35 ปรับปรุงถนน คสล.
บานตําแย ม.3 จาก
หมูบานถึง ร.ร.ตําแย

1.เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ซอมแซมปรับปรุงถนน
คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 200 ม. หนา
0.15 ม.

250,000 200,000 1.รอยละของจํานวน
ถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

36 กอสรางฝายประชา
อาสา ม.3

1.เพ่ือกักเก็บนํ้าในชวงฤดูฝน
2.เพ่ือการเกษตร

กวาง 6 ม. ยาว 10 ม.
สูง 6 ม.

30,000 1.รอยละของจํานวนฝาย
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

37 กอสรางสะพาน
คอนกรีต ม.3,5,7

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

สะพาน กวาง 6 ม. ยาว
25 ม.

250,000 750,000 1.รอยละของสะพาน
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

38 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระหนองโจด บ.โคก
เพ็ด ม.6

1.เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลัง
กาย,พักผอน
2.เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม

ปรับเกรดรอบสระ
กวาง 8 ม. ยาว 1,000
ม.

100,000 100,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.มีสถานท่ีพักผอน
และออกกําลังกาย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.
2,11 ถึงถนนเจนจบทิศ

1.เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง กวาง 6 ม.
ยาว 695 ม. หนา 0.15
ม.

100,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

40 ปรับปรุง ซอมแซม
สะพานขามคลอง
ชลประทาน บ.ทุงมนม.2

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

สะพานกวาง 6 ม. ยาว 10
ม. สูง 6 ม.

30,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

41 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในตําบล

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนกวาง 6 ม. ยาว 5,000
ม.

500,000 500,000 500,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

42 ปรับปรุงซอมแซมถนน
ดิน/ บ.ตําแย ถึง ม.3
และ ม.8

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

กวาง 6 ม.ยาว 1,500 ม. 100,000 100,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

43 จัดซื้อวัสดหุินคลุก
ซอมแซมถนนเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในเขต

1.เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนและสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา

กวาง 6 ม.ยาว 5,000 ม. 300,000 300,000 300,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



พ้ืนท่ี อบต.หนองคาย การเกษตร
บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

44 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนน
ภายในหมูบาน  บานสําโรง ม.1

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 480
ม.

430,000 435,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

45 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนน
ภายในหมูบาน  บานทุงมน ม.2

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 250
ม.

230,000 230,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

46 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนน
ภายในหมูบาน  บานตาํแย ม.3

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 500
ม.

150,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

47 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนน
ภายในหมูบาน  บานหนองแวง
ม.4

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 500
ม.

- - 150,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

กองชาง



บัญชี/รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

48 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
ดอนตะหนิน ม.5

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 800 ม.

250,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

49 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
บานโคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม.

300,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

50 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โคกสวาง  ม.7

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้ากวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม.

150,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

51 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 2 ม. .ลึก
0.50 ม. ยาว 244 ม.

50,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

52 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50 ม.
.ลึก 0.50 ม. ยาว 1,000 ม.

300,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้า
เสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

53 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
หนองคาย ม.10

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50 ม.
.ลึก 0.50 ม. ยาว 800 ม.

240,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้า
เสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

54 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
หนองกวาง ม.11

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50 ม.
.ลึก 0.50 ม. ยาว 1,000 ม.

300,000 300,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้า
เสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

55 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โนนกลาง  ม.12

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 0.50 ม.
.ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม.

150,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้า
เสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 1 กอสราง  ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

56 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โนนยูง  ม.13

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายกวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม.

150,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

57 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
ดอนหวาย ม.14

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี

รองระบายนํ้า กวาง 40 ม. .
ลึก 0.50 ม. ยาว 300 ม.

200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

58 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บ.โนนกลาง
ม.12 ถึง บ.หนองคึม ต.
หนองพลวง(เช่ือมจาก
คสล. สามแยก)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
2,000 เมตร.หนา 0.15
เมตร

200,000 1.จํานวนถนนดิน
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

59 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บ.โนนกลาง
ม.12 ถึง บ.หนองแวงม.
4 (เช่ือมสี่แยก)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
3,000 เมตร.หนา 0.15
เมตร

300,000 1.จํานวนถนนดิน
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา บานสําโรง ม.1

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

2 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา  บานทุงมน  ม.2

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

3 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา บานตําแย ม.3

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 ตน 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

4 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา  บานหนองแวง
ม.4

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 ตน 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

5 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา  บานดอนตะ
หนิน  ม.5

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

6 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา
บานโคกเพ็ด ม. 6

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

7 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา
บานโคกสวาง ม.7

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

8 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา  บานหนองไม
ตาย  ม.8

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

9 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา
บานโคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 6 ตน 30,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

10 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา  บานหนองคาย
ม.10

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 ตน 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

11 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา
บานหนองกวาง ม.11

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

12 ขยายเขตบริการไฟฟา
แรงต่ํา บานโนนกลาง
ม.12

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 ตน 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

13 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.โนนยูง  ม.13

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 ตน 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

14 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.ดอนหวาย ม. 14

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

15 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.สําโรง ม.1

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

16 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.ทุงมน ม.2

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 8 จุด 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

17 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.ตาํแย  ม.3

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด
ตน

15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

18 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.หนองแวงม.4

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

19 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.ดอนตะหนิน
ม.5

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด
ตน

15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

1.กองชาง

20 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.โคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสนิ

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

21 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โคกสววาง ม.7

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

22 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสนิ

1.กองชาง

23 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

24 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.หนองคาย ม.10

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

25 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.หนองกวง ม.11

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

26 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โนนกลาง ม.12

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

27 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โนนยูง ม.13

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 จุด 7,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

28 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.ดอนหวาย ม.14

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง

29 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสอง
สวางทุกหมูบาน

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ม.1-14 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 3 ขยายเขตบริการประปา ซอมแซม และจัดหาเครื่องกรองน้ําระบบประปา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปา ทุกหมูบาน

เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้า
สะอาดใชในการอุปโภค

ระบบประปาท่ีเปน
มาตรฐาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

1.กองชาง

2 ขยายทอประปาเพ่ือ
การเกษตร บ.หนองแวง ม.4

เพ่ือใหประชาชนไดใช
นํ้าประปาอยางท่ัวถึง

วางทอเพ่ิมเติม ยาว
500 ม.

50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
ท่ัวถึง

1.กองชาง

3 กอสรางรั้วลวดหนามลอม
ประปา บ.ดอนตะหนิน ม.5

1.เพ่ือใหประชาชนไดใชนํ้า
ในการอุปโภคท่ีสะอาด
2.เพ่ือความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของทางราชการ

ลอมรั้วลวดหนาม
บริเวณสระนํ้าท่ีผลิต
ประปา จํานวน 1
แหง

50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาด

1.กองชาง

4 กอสรางประตูเปด-ปดนํ้าเขา
สระนํ้าผลิตระบบประปา บ.
ดอนตะหนิน ม.5

เพ่ือชักนํ้าเขาสระในชวงฤดู
ฝนหรือนํ้าหลาก

ประตเูปด-ปด สระ
ผลิตนํ้าประปา 1 จุด

50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง

5 จัดซื้อทอ พีวิซี นํานํ้าเขาสระ
หนองหนองกวา. ม..11

เพ่ือนํานํ้าเขาสระสระ
หนองกวาง ม.11 ผลิต
นํ้าประปา

ทอนํ้า พีวีซี ขนาด
4.00 น. ยาว 400 ม.

100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง

6 กอสรางระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย สระหนองกวาง

เพ่ือนํานํ้าเขาสระสระ
หนองกวาง ม.11 ผลิต
นํ้าประปา

ระบบสบูนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย 1 แหง

100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 ขุดลอกคลองชักนํ้าจาก
คอลงอีสานเขียว เขา
หนองอีโซ บ.สําโรง ม.1

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 1 ม. ยาว 925
ม. ลึก 1 ม.

25,000 25,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางสะอาด
เพียงพอ

1.กองชาง

2 ขุดลอกหนองอีโซ
บ.สําโรง ม.1

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 80 เมตร ยาว
120 เมตร ลึก 4 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึง

1.กองชาง

3 ขุดลอกสระวังนํ้าเย็น
บ.ทุงมน ม.2

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร , อุปโภค
บริโภค
2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 80 เมตร ยาว
100 เมตร   ลึก 3 เมตร
ระบบทอนํ้ายาว 670 เมตร

150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยใน
ทรัพยสินประชาชน
มีน้ําใชอยางสะอาด

1.กองชาง

4 ขุดลอกสระแดง บ.ทุง
มน ม.2

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 70 เมตร ยาว
90 เมตร ลึก 4 เมตร

105,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

5 ขุดลอกหนองเดิ่น บ.
ตําแย ม.3

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 50 เมตร ยาว
100 เมตร ลึก 2.50 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ํา
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

6 ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีนํ้าสําหรับเด็ก
บริโภคท่ีสะอาดตาม
สุขอนามัย

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า จํานวน
2 เครื่อง/ 2 ศูนย

200,000 1.จํานวนเด็กนักเรียนมีสุขภาพดี
ขึ้นเพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

เด็กนัดเรียนมีน้ํา
สะอาดบริโภคอยาง
พอเพยีง

1.กองชาง
2.สวนการศึกษาฯ



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

7 ขุดลอกหนองแสง,หนอง
แวง บ.หนองแวง ม.4

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 110 เมตร  ยาว
110 เมตร  ลึก 2 เมตร

200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางสะอาด
เพียงพอ

1.กองชาง

8 ขุดลอกหนองโพธ์ิ,หนอง
นามอง บ.ดอนตะหนิน
ม.5

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 80 เมตร   และ
200 เมตร  ลึก 1.50 เมตร

625,000 600,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึง

1.กองชาง

9 ขุดลอกสระตดิกับลํา
หวยแอก บ.โคกสวาง
ม.7

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร , อุปโภค
บริโภค
2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 80 เมตร ยาว
112 เมตร ลึก 3 เมตร

200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยใน
ทรัพยสินประชาชน
มีน้ําใชอยางสะอาด

1.กองชาง

10 ขุดลอกบอหลุบ
บ.โคกสวาง ม.7

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 200 เมตร ยาว
400 เมตร ลึก 4 เมตร

400,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

11 ขุดลอกคลองชักนํ้าเขา
หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 3 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

12 ขุดลอกหนองไมตาย บ.
หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 128 เมตร ยาว
325 เมตร ลึก 3.เมตร.

313,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ํา
อยางเพียงพอ

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

13 ขุดลอกหนองสาธารณะ
บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 70 เมตร ยาว
90 เมตร ลึก 3.50 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ํา
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

14 กอสรางคลองชักนํ้าเขา
สระหนองกวาง ม.11

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว
400 เมตร ลึก 0.80 เมตร

20,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ํา
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

15 ขุดลอกคลองชักนํ้า จาก
คลองอีสานเขียวเขา
หนองหวาย ม.14

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว
800 เมตร ลึก 1.50 เมตร

40,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

16 กอสรางฝายชะลอนํ้า
คลองระหาร ม.14

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 8
เมตร  สูง 5 เมตร

200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

17 ขุดลอกคลองระหาร
บ.ตําแย ม.3

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลึก 3.00
เมตร

500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางสะอาดเพียงพอ

1.กองชาง

18 ขุดลอกหนองหวาย บาน
ดอนหวาย ม.14

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 50 เมตร
ยาว 100 เมตร  ลึก
2.50 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางท่ัวถึง

1.กองชาง

19 กอสรางฝายเก็บนํ้าลํา
หวยแอก  ม.3

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว
8 เมตร  สูง 5 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใช
อยางสะอาด

1.กองชาง

20 กอสรางประตูระบายนํ้า
คลองชลประทาน
ม.13

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง

จํานวน 1 แหง 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ

1.กองชาง

21 กอสรางฝายเก็บนํ้า ม.5 1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว
8 เมตร  สูง 5 เมตร

500,000 1.รอยละของจํานวนของฝายกั้น
น้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางสะอาดเพียงพอ

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

22 กอสรางฝายนํ้าลนลํา
หวยแอก

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

จํานวน 3 จุด 7,5000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาด

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

23 กอสรางฝายนํ้าลนคลอง
อีสานเขียว

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

จํานวน 1 จุด 1,00,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

24 กอสรางทอสงนํ้าจากลาํ
หวยแอก

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

จํานวน 3 จุด 1,500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีนํ้าอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

25 ขุดลอกเลิงบอ  ม.2,11 1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 300 เมตร
ยาว 400 เมตร  ลึก 2.50
เมตร

500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาด

1.กองชาง

26 ขุดลอกเลิงดอกคํา
ม.3,4,5

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 300 เมตร
ยาว 4000 เมตร  ลึก
2.50 เมตร

500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรบั หนวยงานที่

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

27 ขุดลอกลําหวยแอก 1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 300 เมตร  ยาว
15,000 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

40,000,000 40,000,000 40,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
ทั่วถึง

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

28 ขุดลอกคลองอีสานเขียว 1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 50 เมตร  ยาว
10 กิโลเมตร
ลึก 3.00 เมตร

5,000,000 5,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

29 ขุดลอกฆองวง บ.หนอง
กวาง ม.11

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

กวาง 44 ไร –งาน
41 ตารางวา

7,5000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาด

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

30 ขุดลอกสระนอย บ.โนน
ยูง ม.13

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 100 เมตร  ยาว
120 เมตร  ลึก 2.50 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง

31 กอสรางฝายชะลอน้ํา
คลองระหาร บ.โคกสวาง
ม.7

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 6 เมตร ยาว 8
เมตร  สูง 5 เมตร

100,000 1.รอยละของจํานวนฝายกั้นน้ําน้าํ
ที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน

32 ขุดลอกหนองไมตาย
บ.หนองไมตาย ม 8

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 250 เมตร ยาว
700 เมตร ลึก 3 เมตร

1,000,000 1,000,000 1.รอยละของจํานวนฝายกั้นน้ําน้าํ
ที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

1.กองชาง
2.อบจ.
3.กรม
ชลประทาน



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา 5 บริการสาธารณะพึงไดรับอยางถวนหนา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซม จัดซื้อ
อุปกรณเสียงตามสายหมูบาน
ทุกหมูบาน  ม.1-14

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ขาวสารท่ีชัดเจนและท่ัวถึง
ยิ่งข้ึน

จํานวน 14 แหง 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนไดรับประโยชน 1.กองชาง

2 ติดตั้งระบบหอกระจายขาว
เสียงไรสายประจําตําบล
หนองคาย

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ขาวสารท่ีชัดเจนและท่ัวถึง
ยิ่งข้ึน

จํานวน 1 แหง 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนไดรับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง

1.กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถดานการเพิ่มผลิต
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอตามโครงการหมูบาน
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือสนองแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ
2.เพ่ือสนองนโยบายการ
แกปญหาความยากจน
3.เพ่ือสงเสรมิความเขมแข็ง
ใหกับหมูบานชุมชน

อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
ประทายตามโครงการ
หมูบานตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนไดรับประโยชน สนง.ปลัด

2 ฝกอบรมการฟอกยอมสไีหม 1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สงเสริมการผลติของ
กลุมปลูกหมอนเลี้ยง
ไหม

30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดีข้ึน
2.ประชาชนไดรับประโยชน

สนง.ปลัด

3 ปรับปรุงระบบนํ้าหยดการ
ปลูกหมอนเลี่ยงไหม

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สงเสริมการผลติของ
กลุมปลูกหมอนเลี้ยง
ไหม

30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดีข้ึน
2.ประชาชนไดรับประโยชน

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถดานการเพิ่มผลิต
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

4 ฝกอบรมสงเสริมการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สงเสริมการผลติของกลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหม

100,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดี
ข้ึน
2.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

5 แปลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนภายใต
โครงการฟารมตัวอยาง

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู
พรอมทําแผนสนับสนุนปจจัย
การผลิตจํานวนเกษตรกร

100,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

6 เกษตรยังชีพแบบพอเพียง 1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู
พรอมทําแผนสนับสนุนปจจัย
การผลิตจํานวนเกษตรกร

10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

7 สงเสริมการปลูกหญาเพ่ือการ
เลี้ยงสตัวและทําเปนอาหาร
สํารองในชวงฤดูแลง

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือชีพของประชาชน
และการรักษาสิ่งแวดลอม

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู
พรอมทําแผนสนับสนุนปจจัย
การผลิตจํานวนเกษตรกร

100,000 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดี
ข้ึน
2.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถดานการเพิ่มผลิต
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

8 โครงการฝกอบรมการบรหิาร
จัดการการเลีย้งสัตวและการ
ปรับปรุงพันธุสัตว

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชนและ
การรักษาสิ่งแวดลอม

เกษตรกรเขารวมโครงการ
ถายทอดความรู  พรอมทําแผน
สนับสนุนปจจัยการผลติจํานวน
เกษตรกร

15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

9 สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง 2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชนและ
การรักษาสิ่งแวดลอม

เกษตรกรเขารวมโครงการ
ถายทอดความรู  พรอมทําแผน
สนับสนุนปจจัยการผลติจํานวน
เกษตรกร

10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

10 ปรับปรุงศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหนองคาย

เพ่ือปรับปรุงศูนยบริการ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

จํานวน 1 ศูนย
หมูท่ี ม.1-14

50,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
ศุนยถายทอด
เทคโนโลยีฯ

11 ผลิตสินคาปลอดภัยและได
มาตรฐาน

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชนใหได

ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 3
กลุม 150 คน  ม.8,9,10

10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดี
ข้ึน
2.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.



มาตรฐาน

บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถดานการเพิ่มผลิต
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

12 สงเสริมการผลติขาว
หอมมะลิและผลิตเมลด็
พันธ

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการปรับปรุงพันธุ
ขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน

เกษตรกรเขารวมโครงการ
ถายทอดความรู  จํานวน 3
กลุม 150 คน  ม.8,9,10

10,000
ป 57
5,000

10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

13 เพ่ิมศักยภาพเกษตรคุม/
เกษตรหมูบาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเกษตรคุม/เกษตร
หมูบานและเพ่ือเปนคาเบี้ยเลี้ยง
ประชุมและอ่ืนๆ

จํานวน 3 ครั้ง /150 คน
ท้ัง 14 หมูบาน

10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

14 โรงสีชุมชน เพ่ือใหมีโรงสีขาวท่ีบริการโดย
สวนรวมและบริหารจดัการ
รวมกันในชุมชนอยางเปนธรรม

จํานวน 3 กลุม 3 โรง ม.
1,2,5

200,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด

15 ตลาดนัดสินคาเกษตร
(ตลาดสีเขียว)

เพ่ือใหมีท่ีจําหนายสินคา
การเกษตรท่ีผลติเองในชุมชน
กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนใน
ตําบล

2 แหง   ม. 5 และ ม.12 10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถดานการเพิ่มผลิต
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

16 สงเสริมการแปรรูป
ถนอมอาหารในกลุม
แมบาน

เพ่ืออบรมใหความรูในการแปรรูป
อาหารและถนอมอาหารในกลุม
แมบานและผูท่ีสนใจ

จํานวน 3 กลุม ม.
2,3,12

20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

17 ฝกอบรมยุวเกษตรกร เพ่ือฝกอบรมนักเรียน/เยาวชนใหมี
ความรูและสนใจในการเกษตร
และเปนเครือขายในชุมชน

จํานวน 4 กลุม 4
โรงเรียน

30,000 30,000 1.รอยละของ
นักเรียนเขารวม
กิจกรรม

1.นักเรียนไดรับประโยชน สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
จ.นม.

18 สํารวจขอมลูการปลูกพืช
เศรษฐกิจ

เพ่ือใหไดขอมูลของปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีเปนปจจุบัน

จํานวนประชาชนท่ี
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ม.
1-14

30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันกาํจัดโรคปาก
และเทาเปอย

1.เพ่ือควบคุมและปองกันการเกิด
โรคปากและเทาเปอยโค กระบือ

ฉีดวัคซีนใหกับโค
กระบือ 80-90 %
ของสัตวในตําบล
หนองคาย

25,000 25,000 25,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.ปศุสัตว
จ.นม.

20 สงเสริมการใชปุยพืชสด
ปรับปรุงดินในนาขาว

1.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและรักษา

ฝกอบรมเกษตรกร
การใชพืชสดเพ่ือการ
ปรับปรุงบํารุงดินปุย

40,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.



สิ่งแวดลอม

บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนา 2 การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 กําจัดศัตรูพืชโดย
วิธีผสมผสาน

1.เพ่ือกําจัดศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี
2.เพ่ือลดตนทุนในการผลติ
3.เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมและทัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 3 กลุม 150 คน
ม.8,9,10

10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

2 สงเสริมการปลูก
หมอนดินถม

เพ่ืออบรม ใหความรู และสงเสริมกลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหมโดยใชวิธีดินถม

จํานวน 3 หมูบาน 3
แปลง

30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

3 ปรับปรุงสภาพดิน
ม. 1-14

1.เพ่ือปรับปรุงฟนฟูดินท่ีเสื่อมสภาพ ม. 1-14 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด

4 ปลูกผักปลอด
สารพิษ

1.เพ่ือใหประชาชนลดละเลิกการใชสารเคมี
2.เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค

ม. 1-14 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

5 นาไมแลงไมทวม
ดวยเกษตรทฤษฎี
ใหม

1.เพ่ือความเขาใจในการใชพ้ืนท่ีการทํานา
ตามหลักเกษตรทฤษีใหม
2.เพ่ือสนองแนวพระราชดําริ

ม. 1-14 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนา 2 การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

6 นาไมแลงไมทวมดวย
เกษตรทฤษฎีใหม

1.เพ่ือความเขาใจในการใชพ้ืนท่ีการทํานา
ตามหลักเกษตรทฤษีใหม
2.เพ่ือสนองแนวพระราชดําริ

ม. 1-14 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

7 ประมงหมูบาน 1.เพ่ือพัฒนาการทําประมงตามตามศักยภาพ
ของประชาชน
2.เพ่ือเปนรายไดเสรมิ

ม.3,4,5,7,10,11,,13 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

8 สายใยรักแหง
ครอบครัว

1.เพ่ือสรางสังคมครอบครัวใหเขมแข็ง
2.เพ่ือเปนหมูบานนํารอง

ม.5 30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชานมีความ
อบอุน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

9 ฝกอาชีพเยาวชนและ
เกษตรกรผูนํา

1.เพ่ือใหเยาวชนมีอาชีพท่ีเหมาะสมและมี
ภาวะผูนํา
2.เพ่ือหางไกลยาเสพตดิ

ม.2,3,12 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.เยาวชนมีอาชีพ
เสรมิเกิดภาวะผูนํา
และหางไกลยาเสพ
ติด

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการพัฒนา 3 สงเสริมและเพิ่มอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 อุดหนุนกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิม
มากข้ึน

อุดหนุนกลุมอาชีพ
จํานวน 14 กลุม

140,000 140,000 140,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

2 อุดหนุนการสงเสรมิการประกวด
ผลงาน 1 ตําบล 1 ผลติภณัฑ ของ
ดีอําเภอประทาย

เพ่ือสงเสริมสินคา OTOP อุดหนุนงานของดี
อําเภอประทาย

40,000 40,000 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

สินคาOTOP ไดรับ
การสงเสริม

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

3 สงเสริมการประกวดผลงาน
ผลิตภณัฑ ของดีอําเภอประทาย

เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือสงเสริมสินคา
OTOP

คาใชจายในการ
สงเสริมผลิตภัณฑ
หัตถกรรมการเกษตร

40,000 40,000 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

สินคาOTOP ไดรับ
การสงเสริม

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

4 จัดตั้งสาธิตการตลาด (รานคา )
สนับสนุนกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตและกิจกรรมเครือขายแตละกลุม
ออมทรัพย

1.กลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตมีธุรกิจและกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน
2.หมูบานและสมาชิกไดรบั
ประโยชนเพ่ิมข้ึน

จํานวน 3 ศูนย 350,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.กลุมออมทรัพยเพ่ือ
การผลิตมีความ
เขมแข็ง

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

5 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรใน
กลุมแมบานเกษตรกร

1.เพ่ือสรางมลูคาใหกับ
ผลผลติเกษตรกร
2.เพ่ือกลุมแมบานมีรายได
เสรมิ

ม.2,3,5 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.กลุมแมบานมี
ผลผลติท่ีท่ีมี
มาตรฐาน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการพัฒนา 3 สงเสริมและเพิ่มอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

6 คาใชจายในการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกลุม
อาชีพตําบลหนองคาย

จัดทัศนศึกษาดูงาน
2 ครั้ง

50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

กลุมอาชีพมีการ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

7 การแกไขปญหาความยากจนของ
หมูบาน

เพ่ือแกไขปญหาคนยากจนให
ไดรับการชวยเหลือจาก
นโยบายของรัฐบาล

จัดเวทีประชาคมโดย
ทีมงานชุดปฏิบัติการ
แกจน

150,000 150,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

คนยากจนเปาหมาย
ไดรับการแกไข
ชวยเหลือใหพนขีด
ความยากจน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

8 การประชุมสัมมนาผูประกอบการ
ผลิตสินคา OTOP สินคาชุมชนระดับ
ตําบล

1.เพ่ือใหผูประกอบการเขาใจ
วิธีการบริหารจัดการและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
2.สงเสรมิการตลาด

ผูประกอบการทุก
กลุม

50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผูประกอบการ
ผูผลิตสินคา OTOP สิ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

9 โครงการฝกอบรมอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น

1.เพ่ือฝกอาชีพระยะสั้น
2.เพ่ือสงเสรมิการตลาด
3.เพ่ือเปนอาชีพเสริม

ฝกอาชีพ 9 กลุมๆละ
20 คน

30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิเพ่ิมรายได ลด
รายจาย

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

10 โครงการสงเสริมอาชีพการประดิษฐ
ดอกไมจันทน ของชํารวย

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

ม.1-14 50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิเพ่ิมรายได
ลดรายจาย

สนง.ปลัด
สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปนครัวโลก(Food Valley)
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.4 แนวทางการพัฒนา 4 สงเสริมและเพิ่มทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ด
ตามโครงการไรนาสวนผสม

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบาน
โคกเพ็ด

19,000 19,000 1.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

1นักเรียนรูจักการใชชวีิต
รวมกันเกิดประสบการณ
จริง
2 นักเรียนไดเขาใจใน
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

สวนการศึกษา

2 อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแย
ตามโครงการเกษตรพอเพียง
เลี้ยงชีวิต

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสงเสรมิอาหารกลางวันเด็ก
ตลอดป

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานตําแย

60,000 60,000 1.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

1นักเรียนรูจักการใชชวีิต
รวมกันเกิดประสบการณ
จริง
2 นักเรียนไดเขาใจใน
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

สวนการศึกษา

3 อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแย
ตามโครงการจดักิจกรรมตม
แนวพระราชดําริสนับสนุน
อาหารกลางวัน

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรมเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2เพ่ือสงเสริมอาหารกลางวันเด็ก
ตลอดป

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานตําแย

55,000 55,000 1.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

1.นักเรียนไดเขาใจใน
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.มีอาหารกลางเพยีงพอ
และตลอดป

สวนการศึกษา

4 แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง 1.เพ่ือกอสรางเรือนเพาะชํา
2.เพ่ือจัดทําแปลงเกษตรตามตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

พ้ืนท่ีท่ีทําการ อบต. 20,000 1.รอยละของ
จํานวนพื้นที่สาธิต
การเกษตร

1.เรือนเพาะชําและแปลง
สาธิตการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานคุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 จัดงานประเพณแีหเทียน
พรรษา

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 20,000
ป 57

20,000

10,0000 1.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบ
สานประเพณไีทยครบทุก
หมูบาน

สวนการศึกษา

2 สงเสริมกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมวัน
ลอยกระทงครบทุกหมูบาน

สวนการศึกษา

3 รณรงคสรางจติสํานึกในดาน
คุณธรรม  และจริยธรรม

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกดานคณุธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม

ประชาชนมีจิตสํานึกดาน
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน

1.สนง.ปลัด
2.สวนการ-
ศึกษาฯ

4 สงเสริมใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมสําคญัทางศาสนา

เพ่ือใหประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา

จํานวน ปละไมนอย
กวา 6 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนาทุก
ครัวเรือน

สวนการศึกษา

5 กิจกรรมวันสําคัญ
(วันพอ,วันแม)

เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความ
รักตอคุณพอ คณุแม

ผูเรยีนทุกคนทํา
กิจกรรม  รวมกันใน
วันพอ  และวันแม

10,000
ป 57
6,000

10,000 10,000 1.รอยละของ
นักเรียนเขารวม
กิจกรรม

ผูเรยีนรูจักการแสดงออกและ
รูถึงความสําคญัของพอ

สวนการศึกษา



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานคุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

6 จัดงานรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน 1 ครั้ง 80,000
ป 57
80,000

80,000 80,000 1.รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรม

ผูสูงอายุและประชาชนเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวา 600
คน

สวนการศึกษา

7 จัดงานประเพณบีญุบั้งไฟ เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 15,0000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบ
สานประเพณไีทยครบทุก
หมูบาน

สวนการศึกษา

8 จัดงานประเพณลีงแขกเก่ียว
ขาว

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 15,0000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบ
สานประเพณไีทยครบทุก
หมูบาน

1. สนง.ปลัด
2.สวนการศึกษา



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลือ่มล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือการจางเหมาบริการ
ผูประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กเล็ก 2 ศูนย

55,000
ป 57
546,840

55,000 55,000 1.รอยละของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรม

เด็กวัยเรียนทุกคนได
รับประทานอาหาร
กลางวันตามนโยบาย
ของรัฐบาล

สวนการศึกษา

2 คุณหนูสุขภาพดี เพ่ือการตรวจสุขภาพ
เด็กวัยเรียน

จํานวน 2 ศูนย 5,000
ป 57
5,000

5,000 5,000 1.รอยละของเด็ก
นักเรียนที่มีสุขภาพดี

ภาวะทางสุขภาพ
อนามัยของเด็กวัย
เรียนดีข้ึน

สวนการศึกษา

3 พิธีมอบอนุบัตรกอนวัย
เรียน

เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ
ใหเด็กท่ีผานการเรยีน
จากศูนย

เด็กท่ีผานการเรยีนจาก
ศูนยฯจํานวน 2 ศูนย

10,000
ป 57
5,000

10,000 10,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

เด็กกอนวัยเรยีนภูมิใจ
มีขวัญกําลังใจดีข้ึน

สวนการศึกษา

4 อาหารเสริม (นม) ระดับ
ประถมศึกษา

เพ่ือสงเสริมโภชนาการ
เด็กวัยเรียน

ซื้อนมใหเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจาํนวน 4
โรงเรียน

70,000
ป 57
652,345

700,000 700,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

ภาวะทางโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียนดีข้ึน

สวนการศึกษา

5 อาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสงเสรมิโภชนาการ
เด็กกอนวัยเรยีน

ซื้อนมใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 2 ศูนย

210,000
ป 57
208,073

210,000 210,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

ภาวะทางโภชนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียนดี
ข้ึน

สวนการศึกษา



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

6 สนับสนุนการจัดซื้อสื่อ
และวัสดุการเรียนการ
สอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือจัดใหมีสื่อการการ
เรียนรูท่ีหลากหลายสําหรบั
บริการศึกษาสําหรบัเด็กกอน
วัยเรียน

เด็กกอนวัยเรยีน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย

50,000 50,000 50,000 1.รอยละของเด็กกอ
วัยเรียนนักศึกษาที่
ไดรับประโยชน

1.เด็กกอนวัยเรียนมี
สื่อสําหรับคนควาการ
เรียนการสอนอยาง
เพียงพอ

สวนการศึกษา

7 จางเด็กนักเรยีน
นักศึกษา  ทํางานในชวง
ปดภาคเรียนฤดรูอน

เพ่ือใหนักเรียน นักเรยีน
นักศึกษามีงานทําและมรีาย
ระหวางปดภาคเรียน

ใหนักเรียนนักศึกษาใน
พ้ืนท่ี

40,000 40,000 40,000 1.รอยละของนักเรียน,
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ

เด็กนักเรยีน
นักศึกษา  ทํางานมี
รายไดในชวงปดภาค
เรียนฤดรูอน

สวนการศึกษา

8 คาใชจายในการจัด
ประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก-
เล็ก

1.เปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางผูปกครองและ
อบต.
2.เพ่ือใหผูปกครองมั่นใจใน
การใหบริการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ผูปกครองของเด็กเล็ก
ท้ัง 2 ศูนย

5,000
ป 57
5,000

5,000 5,000 1.รอยละของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรม

ประสิทธิภาพในการ
เรียนของนักเรียนดี
ข้ึน

สวนการศึกษา

9 กอสรางสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีสนามเด็กเลน
พรอมอุปกรณท่ีมาตรฐาน
และสถานท่ีกวางขวาง

จํานวน 1 แหง 50,000 500,000 1.รอยละของจํานวน
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

มีสนามเด็กเลนพรอม
อุปกรณท่ีมาตรฐาน
และ เพียงพอ

1 สวนการศึกษา
2 กองชาง



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสงัคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

10 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทท่ีความสวยงาม ปลอดภัย
2.เพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด

จํานวน 2 แหง 300,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรียนที่
พึงพอใจ

1.ศูนยฯมึความ
สวยงาม ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตาม
เกณฑตัวชีวัด

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

11 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหเด็กไดนอนหลับสบาย
เต็มท่ี
2.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพท่ีสมบรูณ
แข็งแรง

จํานวน 2 แหง 200,000 100,000 1.รอยละจํานวนของ
เด็กที่มีสุขภาพดีขึ้น

1.นักเรียนไดพักผอน
เต็มท่ี และมีสุขภาพดี

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

12 กอสรางอางลางหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหเด็กมีท่ีลางหนาแปรงฟน
ท่ีปลอดภัย

จํานวน 2 แหง 50,000 20,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองที่พึงพอใจ

1.มีท่ีลางหนาแปรง
ฟนท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

13 กอสรางท่ีน่ังพักผอนรอเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีท่ีน่ังพักของผูปกครอง
รอรับเด็กนักเรียนกลับบาน และ
เพ่ือพักผอนท่ัวไป

จํานวน 2 แหง 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรียนที่
พึงพอใจ

1.มีท่ีน่ังพักรอรับเด็ก
นักเรียนท่ีสบาย

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

14 กอสรางหองสุขาเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีหองสุขาเด็กท่ีมาตรฐาน
ปลอดภัย เปนไปตามตัวช้ีวัด

จํานวน 2 แหง 50,000 30,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรียนที่
พึงพอใจ

1.มีหองสุขาเด็กท่ีมาร
ฐานปลอดภยัเปนไป
ตามตัวช้ีวัด

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

15 จัดมุมหองพยาบาลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหอง
พยาบาลท่ีมาตรฐาน
2.เพ่ือการปฐมพยาบาลเบื้องตน

จํานวน 2 แหง 200,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรียนที่
พึงพอใจ

1.ศูนยฯมึความ
สวยงาม ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตาม
เกณฑตัวชีวัด

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

16 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหเด็กไดนอนหลับสบาย
เต็มท่ี
2.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพท่ีสมบรูณ
แข็งแรง

จํานวน 2 แหง 200,000 100,000 1.รอยละจํานวนของ
เด็กที่มีสุขภาพดีขึ้น

1.นักเรียนไดพักผอน
เต็มท่ี และมีสุขภาพดี

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

17 ปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทท่ีความสวยงาม ปลอดภัย
2.เพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด

จํานวน 2 แหง 200,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรียนที่
พึงพอใจ

1.ศูนยฯมึความ
สวยงาม ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตาม
เกณฑตัวชีวัด

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง

18 อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
โคกเพ็ดตามโครงการเลี้ยง
ปลาดุก

1.เพ่ือใหเด็กไดรู เขาใจในการเลี้ยง
ปลา
2.เพ่ือเปนอาหารกลางวัน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานโคกเพ็ด

20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนรูแลเขาใจ
ในการเลี้ยงปลา
2.นักเรียนมีอาหาร
กลางวันเสริมและเปน
รายได

สวนการศึกษา



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

19 อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
โคกเพ็ดตามโครงการ
เลี้ยงไกพันธุไข

1.เพ่ือใหเด็กไดรู เขาใจในการเลี้ยง
ไกพันธไข
2.เพ่ือเปนอาหารกลางวัน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานโคกเพ็ด

20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนรูแลเขาใจในการ
เลี้ยงไกพันธุไข
2.นักเรียนมีอาหารกลางวัน
เสรมิและเปนรายได

สวนการศึกษา

20 อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรฯตามโครงการ
สนามกีฬาตานยาเสพติด
และสงเสรมิสุขภาพ
เยาวชน

1.เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
2.เพ่ือใหนักเรียน เยาชน และ
ประชาชนท่ัวไปไดเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย

อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี

10,000 1.รอยละของนักเรียน
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปที่เลน
กีฬา

1.มีสนามกีฬาท่ีมาตรฐาน
2.นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปมสีุขภาพ
แข็งแรง และหางไกลยาเสพ
ติด

สวนการศึกษา

21 อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรฯตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเยาวชน

1.เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหนักเรียน และเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี

20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนและเยาวชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม เปนคนดี
ของสังคม

สวนการศึกษา

22 อุดหนุนโรงเรียนทุงมนฯ
ตามโครงการ สนามกีฬา
ตานยาเสพติดและ
สงเสริมสุขภาพเยาวชน

1.เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
2.เพ่ือใหนักเรียน เยาชน และ
ประชาชนท่ัวไปไดเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ทุงมนวิทยาคาร

100,000 1.รอยละของนักเรียน
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปที่เลน
กีฬา

1.มีสนามกีฬาท่ีมาตรฐาน
2.นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปมสีุขภาพ
แข็งแรง และหางไกลยาเสพ
ติด

สวนการศึกษา



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

23 อุดหนุนโรงเรียนบานทุง
มนฯตามโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
สําหรับเยาวชน

1.เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหนักเรียน และเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ทุงมนวิทยาคาร

20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนและเยาวชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม เปนคนดี
ของสังคม

สวนการศึกษา

24 อุดหนุนโรงเรียนบานทุง
มนวิทยาคาร ตาม
โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู

1.เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาแหลง
เรียนรู มีประสบการณ มโีลกทัศน
ท่ีกวางไกล

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ทุงมนวิทยาคาร

20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนมีประสบการณเกิด
โลกทัศนท่ีกวางไกล

สวนการศึกษา

25 อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
ตําแย ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสงเสรมิอาหารกลางวันเด็ก

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานตําแย

30,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1นักเรียนรูจักการใชชวีิตรวมกัน
เกิดประสบการณจริง
2 นักเรียนไดเขาใจในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

สวนการศึกษา

26 สนับสนุน กศน.อ.
ประทายตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร
สถานท่ี กศน.ต.หนอง
คาย

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารสํานักงานให
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการ
สอน

อุดหนุน กศน.อ.
ประทาย

50,000 50,000 1.รอยละของจํานวน
บุคลากร,นักศึกษาที่
เขารวมศึกษาเพิ่มขึ้น
2.รอยละของจํานวน
บุคลากร,นักศึกษา
และประชาชน ทีพึง
พอใจเพิ่มขึ้น

1.มีสถานท่ีจัดการเรยีนการ
สอนท่ีนาเรียน
2.บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปไดเขาใช
บริการ

1 สวนการศึกษา
2 กองชาง



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

27 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
บริการการแขงขันกีฬาสี
ภายใน

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในการแขงข้ัน
กีฬา
2.เพ่ือการมีสวนรวมจากประชาชน
ผูปกครอง

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตบริการ

30,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนไดทํากิจกรรม
รวมกันมีความรูความเขาใจ
ในการแขงข้ันกีฬา
และผูปกครองไดรวมกิจกรรม

สวนการศึกษา

28 กอสรางอาคาร
เอนกประสงคศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีสถาท่ีจัดกิจกรรมตางๆ
ของศพด.

ศพด.ในสังกัด จํานวน
2 ศูนย

200,000 1.รอยละความพึง
พอใจประชาชน
เพิ่มขึ้น

1.นัดเรียนมาสถาท่ีจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสม
2.พัฒนานาการของเด็ก

1.สวนการศึกษา
2.กองชาง



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 ควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา

เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา 1.วัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา 200 โดส
2.คาตอบแทนในการ
ฉีดวัคซีน 14 คน

25,000
ป 57
25,000

25,000 25,000 1.รอยละของจํานวน
สุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัข
บาที่ลดลง

ลดอัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบาในชุมชน

สํานักงานปลัด

2 โครงการเยี่ยมแม
หลังคลอด

1.เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
3.เพ่ือขวัญกําลังใจของประชาชน

1. ออกเยี่ยมคุณแมท่ี
คลอดใหมพรอม
ของขวัญ

5,000 -รอยละของสตรีท่ี
ตั้งครรภท่ีไดรับ
ประโยชน

สตรหีลังคลอดมีขวัญ
กําลังใจท่ีดี

สนง.ปลัด

3 โครงการรวมพลัง
สรางสุขภาพสู
เมืองไทยแข็งแรง

จัดกิจกรรมรวมพลัง สรางสุขภาพ จํานวน 14 หมูบาน 50,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน

ประชาชนตระหนักถึง
วิธีการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว
ชุมชนใหมีสุขภาพดี
โดยวิธีการสราง
สุขภาพอยางตอเน่ือง

สํานักงานปลัด

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)



องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

4 พัฒนาเครือขาย
ผูสูงอายุ

อบรมฟนฟูความรูเครือขาย
ชมรมผูสูงอายุ

จํานวน 100 คน 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของ
ผูสูงอายุท่ีไดรับ
ประโยชน

สมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ไดรับความรูในหาร
ดูแลสุขภาพตนเองท่ี
ถูกตอง

1.สํานักงานปลัด
อบต.
2.รพ.สต.สําโรง

5 กอสรางศูนย
สุขภาพชุมชน ม.12

1.เพ่ือการบริการดานสุขภาพอยาง
ท่ัวถึง
2.เพ่ือการเขาถึงสถานบริการอยาง
รวดเร็ว

กอสรางอาคาร
สํานักงานศูนย
สุขภาพชุมชน จํานวน
1 หลัง

500,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
บริการอยางท่ัวถึง
และสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน

1.สํานักงานปลัด
อบต.
2.รพ.สต.สําโรง

6 สายใยรักแหง
ครอบครัว

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลตาม
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว

จํานวน 1หมูบาน ม.5 30,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน

เปนหมูบานนํารอง
ของตําบล

1.อบต.
รพ.สต.สําโรง

7 โครงการเสริมสราง
เครือขายการจัดระบบ
บริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

1.เพ่ือสรางเครือขายคนพิการได
รวมกลุมกันอยางท่ัวถึง
2.เพ่ือการเขาถึงผลประโยชนของ
คนพิการไดตามสิทธิ

จัดประชุมแนว
ทางการจัดตั้ง
เครือขายคนพิการ
และผูดุแล 14
หมูบาน 184 คน

130,000 1.รอยละของคนพิการ
ที่ไดรับประโยชน

ผูพิการไดรับบริการ
อยางท่ัวถึงและ
สะดวกรวดเร็วข้ึน

สนง.ปลัด

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

8 โครงการควบคมุ
ปองกันการตั้งครรภ
ไมพึงประสงคในวัยรุน

1.เพ่ือการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางผูปกครอง นักเรียน
นักศึกษา ปองกันการมีพฤติกรรม
ท่ีไมเหมาะสม
2.เพ่ือปองกันการตั้งครรภของ
เยาวชนโดยไมตั้งใจ

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชนในตําบล
หนองคาย จํานวน
100 คน

50,000 1.รอยละของเด็ก
และเยาวชนกลุม
เสี่ยงตอการ
ตั้งครรภลดลง

1.มีเครือขายความรวมมือ
ระหวางผูปกครอง
นักเรียน เยาวชนในการ
ปองกันพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม
2.ไมมีปญหาในการ
ตั้งครรภท่ีไมพรอมในกลุม
เสี่ยง

อบต.
รพ.สต.สําโรง

9 ตรวจสุขภาพประจําป
ของพนักงาน  อบต.

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร

จัดตรวจสุขภาพอยาง
นอยประจําป 1 ครั้ง

1.รอยละของจํานวน
พนักงานที่ใสใจการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
เพิ่มขึ้น

1.บุคลากรของหนวยงาน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพมากข้ึน

สํานักงานปลัด

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา



แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการสังคม
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 สํารวจและจดัเก็บ
ขอมูล  จปฐ. และ
กกช.2ค.

1.เพ่ือสํารวจขอมลูพ้ืนฐานตางๆ
ของชุมชนและนําขอมูลท่ีเปน
ปญหานําไปแกไข
2.เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถ  ในการสาํรวจและ
การจัดเก็บขอมูล  จปฐ. และ
กชช.2ค. และเจาหนาท่ี

1.สรุปแบบสํารวจ
และคนปญหาดวย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
2.จัดพิมพแบบสํารวจ
จปฐ. ในป 2558-
2560

25,000 25,000 25,000 -รอยละของจํานวน
ครัวเรือนท่ีไดรับ
การสํารวจ

ดําเนินสาํรวจ  จปฐ. ไดไม
นอยกวา 900 ครัวเรือน
(14 หมูบาน )

สนง.ปลัด

2 สงเสริมการ
รวมกลุมและ
ชวยเหลือผูสูงอายุ
อําเภอประทาย

1.เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุม
ผูสูงอายุในชุมชน
2.เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูและ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได
3.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการ
ชวยเหลือจากภาครัฐ

1.จัดการประชุมสระ
ดับตําบลเพ่ือ
แลกเปลีย่นความรู
ประสบการณและ
เสรมิวิชาการปละ 2
ครั้ง

100,0000 -รอยละของจํานวน
ชมรมเครือขาย
ผูสูงอายุในอําเภอ
ประทาย

มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
แลพะมีกิจกรรมการรวม
กลุมทุกชุมชน

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

3 ชวยเหลือผูพิการ
อําเภอประทาย

1.เพ่ือใหผูพิการไดรับรูสิทธิและ
เขาถึงบริการท่ีภาครัฐจักบริการ
ใหอยางสะดวกและรวดเร็ว
2.เพ่ือใหครอบครัวชุมชนมีสวน
รวมในการชวยเหลือผูพิการ

1.เพ่ือใหสามารถ
ชวยเหลือผูพิการไดใน
เบื้องตน
2.จัดตั้งชมรมผูพิการ
ทุกตําบล

75,000 -รอยละของคนพิการ
ไดรับประโยชน

1.มีการจัดตั้งชมรมผูพิการ
ทุกตําบล
2.ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือตามความ
เหมาะสม

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา



แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการสังคม
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

4 วันผูสูงอายุ
แหงชาติและ
ครอบครัว

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผูสูงอายุ
2.เพ่ือใหครอบครัวชุมชนได
แสดงออกซึ่งความกตญัูกตเวที
และความอาทรตอผูสูงอายุ

ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิก
เครือขายชมรม
ผูสูงอายุตาํบลหนอง
คาย  จํานวน ไมนอย
กวา 300 คน

20,000 -รอยละของ
ผูสูงอายุท่ีไดรับ
ประโยชน

ดําเนินสาํรวจ  จปฐ. ไดไม
นอยกวา 900 ครัวเรือน
(14 หมูบาน )

สนง.ปลัด

5 ประชุมสมัมนา
เครือขายองคกร
สตรีทุกหมูบาน

สตรมีีความรูเขาใจการบริหารงาน
ในองคกร/เครือขาย

คณะกรรมการองคกร
สตรหีมูบานละ 10
คน

30,000 -รอยละขององคกร
สตรีในตําบล

มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
แลพะมีกิจกรรมการรวม
กลุมทุกชุมชน

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

6 ฝกอาชีพสําหรับคน
พิการ 1 ครอบครัว
1 กลุม

1.เพ่ือใหคนพิการมีอาชีพท่ี
เหมาะสมใหกับตัวเอง
2.เพ่ือใหคนพิการมีรายไดพ่ึงพา
ตัวเองได
3.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ลดภาระทางสังคม

คนพิการ ผูท่ีสนใจ
จาก 14 หมูบานไม
นอยกวา 14 กลุม

10,000 -รอยละของคนพิการ
ไดรับประโยชน

1.มีการจัดตั้งชมรมผูพิการ
ทุกตําบล
2.ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือตามความ
เหมาะสม

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

7 วันคนพิการสากล
ประจําป

1.เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
คนพิการ
3.เพ่ือใหคนพิการมีขวัญกําลังใจ

1. จัดงานวันคนพิการ
สากลประจําปๆ ละ 1
ครั้ง

20,000 -รอยละของคนพิการ
ไดรับประโยชน

1.ผูพิการไดรวม
แลกเปลีย่นประสบการณ
ความรู และอาชีพซึ่งกัน
และกัน

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา



แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการสังคม
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

8 อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง มีสุข
ภาวะท่ีสมบูรณแข็งแรง  มีทักษะ
ในการดูแลตัวเองและมีสวนรวมใน
การจัดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จํานวน 14 หมูบาน 210,000
ป 57
210,000

210,000 210,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน

ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพของตัวเอง
ครอบครัวและชุมชน

สํานักงานปลัด

9 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

1.เพ่ือการจัดกิจกรรมตาม
โครงการใหบริการสาธารณสุขตาม
อํานาจหนาท่ีของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ใหบริการ
ประชาชนทุกคน
ภายในตําบลหนอง
คาย

120,000
ป 57
100,000

120,000 120,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน

การบริการดานสาธารณสุข
ตามอํานาจหนาท่ีของ
กองทุนอยางครอบคลุม
ท่ัวถึง

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

10 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

1.เพ่ือการสงเคราะหดาน
สวัสดิการท่ีเขารวมเปนสมาชิก

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หนองคาย

30,000
ป 57
30,000

30,000 30,000 -รอยละของสมาชิก
กองทุนฯไดรับ
ประโยชน

การบริหารงานกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

11 สนับสนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
หนองคาย

สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตีําบล
หนองคาย

35,000
ป 57
30,000

35,000 35,000 -รอยละของสมาชิก
กองทุนฯที่ไดรับ
ประโยชน

การบริหารงานกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

สนง.ปลัด

12 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูสูงอายุ

1.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม
เหมาะสมตามวัย
2.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับ
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขตตําบล
หนองคาย ไมนอย
กวา 600 คน

150,000
ป 57
120,000

150,000 150,000 -รอยละของจํานวน
ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรม

1 ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ
2 ผูสูงอายุไดปฏิบัตตินใน
สังคมไดอยางมีความสุข

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 จัดหาอุปกรณกีฬา
สนับสนุนหมูบาน

1.เพ่ือใหทุกหมูบานมีอุปกรณกีฬา
อยางพอเพียง

สนับสนุนอุปกรณ
กีฬาจํานวน 14
หมูบาน

80,000
ป 57
70,000

80,000 80,000 -รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

1.ประชาชนและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนสุขภาพ  ราง
การแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

2 จัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด
หนองคายเกมส

1.เพ่ือใหเด็กเยาวชน  ประชาชน
รวมแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ

จัดการแขงขนกีฬา 1
ครั้ง

120,000
ป 57
100,000

120,000 120,000 -รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
เขารวมโครงการ

1.ประชาชนและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนสุขภาพ  ราง
การแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

3 กอสรางลานกีฬา/
จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย

1.เพ่ือใหประชาชน/ยาวชนมีสนาม
กีฬาในการออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา
ภายในหมูบานทุก
หมูบาน

1,000,000 -รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

1.ประชาชนและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง

1.กองชาง
2.สวนการศึกษาฯ

4 สงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬา

1.เพ่ือจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอ,จังหวัด

นักกีฬาในเขตตําบล 10,000
ป 57
10,000

10,000 10,000 -รอยละของนักกีฬาท่ี
เขารวมโครงการ

1.องคกรไดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกับ
สวนกลาง

สวนการศึกษาฯ

5 จัดการแขงขันกีฬา
คนพิการแหงชาติ
ครั้งท่ี 33

1.เพ่ือการจัดการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ ครั้งท่ี 33

อุดหนุนคณะกรมการ
จัดการแขงขันกีฬา
จ.นครราชสีมา

500,.000
ป 57
50,000

-รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.การจัดการแขงขัน
กีฬาเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สวนการศึกษาฯ

6 กอสรางลานกีฬา 1.เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมี บานโคกสวาง ม.7 500,.000 -รอยละของประชาชน 1.ประชาชนมีสถานท่ี 1.กองชาง



เอนกประสงค สถานท่ีออกําลังกายอยาง
2.เพ่ือใหเยาวชนหางไกลยาเสพตดิ

พึงพอใจ เลนกีฬาอยางเหมาะสม 2.สวนการศึกษาฯ

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 เงินสํารองจาย 1.เพ่ือปองกัน แกไข และบรรเทาความ
เดือดรอนใหประชาชนกรณฉีุกเฉนิ
เรงดวน

จํานวน 14
หมูบาน

200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ
งบประมาณ
2.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

1.มีงบประมาณรองรับเพ่ือการ
แกไขปญหาความเดือดรอน กรณี
ฉุกเฉินเรงดวน
2.ประชาชนมีความอุนใจความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สนง.ปลัด

2 อุดหนุนสถานี
ตํารวจตาม
โครงการพัฒนา
และฝกอบรมผูนํา
ชุมชน

1.สรางจิสาํนึกและพลังประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมในการแกไขปญหา
2.เพ่ือลดปญหาการกอการทะเลาะ
วิวาทขอเด็กและเยาวชนในและนอก
สถานศึกษา

จํานวน 14
หมูบาน

20,000 20,000 1.รอยละของ
จํานวนเหตุทะเลาะ
วิวาทของเด็ก
เยาวชนลดลง

1.เกิดเครือขายหรือแนวรวมใน
การตอตานการแพรระบาดของยา
เสพติด
ตลอดจนสรางความเขาใจถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ

สนง.ปลัด

3 สนับสนุน
เครื่องแบบให
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(อพปร.)

1.เพ่ือใหอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพล
เรือนมีเครื่องแบบในการปฏิบตัิหนาท่ี
2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

จํานวน 20 นาย 30,000 30,000 1.รอยละของ
อปพร.พึงพอใจ

1.อปพร. ท่ีมีเครื่องแบบท่ีใชใน
การปฏิบัตหินาท่ี
2.การปฏิบัติงานของ  อปพร. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

4 หน่ึงตําบลหน่ึงทีม
กูภัยประจําประจํา
ตําบล

1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสรางทีมกูภัย
ประจําตําบลใหสามารถคนหาและ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความ
ชวยเหลือเบื้องตน และสามารถนําสง
สถานท่ีรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมได
อยางรวดเร็วและปลอดภยั

บุคลากรของ อบต.
หรืออาสาสมัครท่ี
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

10,000 1.รอยละของ
จํานวน
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ
2.รอยละของ
บุคลากรท่ีผาน
การอบรมตาม
หลักสตูร

1.บุคลากรในตําบลท่ีปฏิบตัิหนาท่ีเปน
หนวยเผชิญเหตมุีความรูและทักษะในการ
คนหาและชวยเหลือผูประสบภยัไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2.ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสนิขิง
ประชาชนซึ่งเปนผลจากสาธารณภัยตางๆ
ในพ้ืนท่ีลดลง

สนง.ปลัด

5 อุดหนุนปกครอง
อําเภอตาม
โครงการสนับสนุน
ชุดรักษาความสงบ
เรียบรอยหมูบาน

1.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบรอยระจาํหมูบานใหที
ความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีกําหนด
2.เพ่ือลดอาชญากรรมประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน

จํานวน 14
หมูบาน

20,000 1.รอยละของ
จํานวนผูนําท่ี
ผานการอบรม
2.รอยละของ
อาชญากรรม
ลอลง

1.ผูนํามีประสิทธิภาพในการรักษาความ
สงบเรียบรอยระจําหมูบานใหทีความ
เขาใจในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ี
กําหนด
2.ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน

สนง.ปลัด

6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการแผน
ปองกันอัคคีภัย

1.เพ่ือบุคลกรมคีวามรูสามารถ
ปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.บุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2.อปพร.และผูท่ี
เก่ียวของ

20,000 20,000 20,000 1.บคุลากรในตําบลมคีวามรู
ความสามารถในการปฏิบัติการเมือ่เหตุ
อัคคีภัย
2.ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

7 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อพปร.)

1.เพ่ือให  อปพร. มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสาธารณภัยรูปแบบตางๆ
สามารถชวยเหลือในการปองภัยและ
บรรเทาสาธารณภยัไดอยางถูกตอง
2.เพ่ือใหมีความเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

จํานวน 50 นาย 100,0000 1.รอยละของ อป
พร.ผานการ
ฝกอบรม
2.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของ อปพร.

1.อปพร.สามารถเปนกําลังใน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยรวมท้ังชวยเหลือ
ผูประสบภยัไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว
2.มีกองกําลัง   อปพร. พรอม
เผชิญเหตุท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันที

สนง.ปลัด

8 จัดซื้อรถบริการ
ฉุกเฉิน/กูชีพ
ประจําศูนยกูชีพ

1.เพ่ือบริการประชาชนในกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน และอ่ืนๆ
3.เพ่ือสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบ
สังคมของกระทรวงมหาดไทย

จํานวน 1 คัน 1,000,000 -.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

1.บริการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ไดทันทวงที

สนง.ปลัด

9 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณรักษา
ความปลอดภัย.

1. เพ่ือการปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพียงพอตอ
จํานวนสมาชิก อปพร.

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณรักษา
ความปลอดภัยของ
อปพร.

100,000 100,000 -รอยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของ อปพร.

1.การปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สนง.ปลัด

10 อบรมใหความรูสา
ธารณภัยและเรื่อง
กฎจราจร

1.เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจในกฎหมาย
จราจร

ประชาชน 14
หมูบาน

5,000
ป 57
5,000

5,000 -รอยละของจํานวน
การทําผิดกฎ
จราจรลดลง

1.ประชาชนทําผดิจราจรลดลง สนง.ปลัด
สภ.ประทาย



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

11 ติดตั้งกระจกเลนส
นูนตามเสนทางจุด
แยกท่ีมีความเสี่ยง

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 10 จุด 50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน

1.กองชาง

12 ติดตั้งกลองวงจาปด
(CCTV) ตามทาง
แยกหรือจุดเสี่ยง

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 จุด 5,000,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

1.กองชาง
2.อบจ.

13 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณรักษา
ความปลอดภัย.

1. เพ่ือการปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพียงพอตอ
จํานวนสมาชิก อปพร.

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณรักษา
ความปลอดภัยของ
อปพร.

100,000 100,000 -รอยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของ อปพร.

1.การปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 อบรมผูนําเยาวชน
หนองคายหางไกล
ยาเสพตดิ

1. เพ่ือสรางภาวะผูนําเยาวชนเปน
แบบอยางในการปองกันยาเสพตดิ
2. เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงพิษภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด

ผูนําเยาวชน
จํานวน
50 คน

50,000 50,000 50,000 1.รอยละของเยาวชน
ท่ีปลอดยาเสพตดิ
2.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.เยาวชนมีความ เขาใจ มภีาวะเปน
ผูนํา เปนตัวอยางท่ีดีในการปองกัน
ตอตานยาเสพตดิ ทุกชนิด
2.เกิดการมสีวนรวมจากกลุมเสี่ยง

สนง.ปลัด

2 รณรงค
ประชาสมัพันธการ
ปองกันยาเสพติด

1.เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปรู เขาใจ ตอภัย
ยาเสพตดิ
2.เพ่ือสนองนโยบาย 5 รั้วปองกัน ของ
รัฐบาล

14 หมูบาน 5,000 5,000 5,000 1.รอยละของเยาวชน
ท่ีปลอดยาเสพตดิ
2.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.ประชาชนมีความรูเขาใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ
2.ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด
อยางแทจริง

สนง.ปลัด

3 ปฏิบัติการกวาด
ลางยาเสพติดตาม
นโยบาย 5 รั้ว
ปองกัน

1.เพ่ือคนหาผูคา,เสพ,ยาเสพติด และท่ี
เก่ียวของ
2.เพ่ือบําบัดผูตดิยาเสพตดิ คืนคนดีให
สังคม

14 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 1.รอยละของเยาวชน
ท่ีปลอดยาเสพตดิ
2.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1. ไดขอมูลผูคา,เสพ,ยาเสพตดิ และ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการแกไขตา
มาตรการ
2. ใหโอกาสผูท่ีหลงผิด คืนคนดีให
สังคม
3. ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด
อยางยั่งยืน

สนง.ปลัด

4 ติดตั้งกลองวงจาปด
(CCTV) ตามทาง
แยกหรือจุดเสี่ยง

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
2.เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด

จํานวน 5 จุด 5,000,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ
2.จํานวนปญหายาเสพติด
ลดลง

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.ปญหายาเสพติดลดลง

1.กองชาง
2.อบจ.



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

5 อุดหนุนอําเภอ
ประทายตามโครงการ
ตานภัยยาเสพติด

1.เพ่ือใหความรู เขาใจในอันตายของ
ยาเสพตดิ
2.เพ่ือใหตระหนักในการปองกันยา
เสพติด

14 หมูบาน 10,000 50,000 10,000 1.รอยละของ
เยาวชนท่ีปลอดยา
เสพติด
2.รอยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

1. ไดขอมูลผูคา,เสพ,ยาเสพตดิ
และท่ีเก่ียวของ เพ่ือการแกไข
ตามาตรการ
2. ใหโอกาสผูท่ีหลงผิด คืนคนดี
ใหสังคม
3. ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพ
ติดอยางยั่งยืน

สนง.ปลัด

6 หมูบานนาอยู 1.เพ่ือประชาชนเกิดความรัก สามคัคี
เอ้ืออารีตอกัน
2. เพ่ือใหหมูบานปลอดยาเสพติด
2.เพ่ือใหเกิดสังคมอยูเย็นเปนสุข

14 หมูบาน ป 57
60,000

50,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน

1. หมูบาน/ อยูเย็นเปนสุข
ปลอดยาเสพตดิอยางยั่งยืน

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสงแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 ปลูกตนราชพฤกษ
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล
หนองคาย

พ้ืนท่ีสีเขียวไม
นอยกวา 5 ไร

10,000 -รอยละของจํานวนตน
ราชพฤกษท่ีเพ่ิมข้ึน

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน สนง.ปลัด

2 ปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

เพ่ือปลูกพืชคลุมดินปองกันการ
พังทลายของขอบสระ

พ้ืนท่ีสีเขียวไม
นอยกวา 5 ไร

10,000 -รอยละของพ้ืนท่ีปลูก
หญาแฝก

1.ปญหาภัยแลงไดรับการแกไข
2.ลดปญหาการพังทลายของง
ขอบสระ

สนง.ปลัด

3 รณรงคประชาสัมพันธ
เพ่ือสรางจิตสํานึกให
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษธรรมชาติ

รณรงค
ประชาสมัพันธ
จํานวน 14
หมูบาน

1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชน
ท่ีมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรฯเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สนง.ปลดั

4 โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติแม
ของแผนดินท้ัง
ประเทศ 77 แสนตน

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล
หนองคาย
2.เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล

ปลูกตนไมยืนตน
ในท่ีพ้ืนท่ีวางใน
ตําบลหนองคาย

10,000
ป 57
10,000

1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ

1. พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน
2.สรางความสดลุยใหกับ
ธรรมชาติ

สนง.ปลัด

5 จัดหาสถานท่ีทําลาย
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ตําบลหนองคาย

เพ่ือใหสถานท่ีกําจัดขยะรักษา
ความสะอาดและลดมลภาวะ

จํานวน 2 แหง 50,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ

การกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสงแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการและรณรงคการกําจดัขยะมูลฝอย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 จัดหา/ซื้อถังขยะ
ม.1-14

เพ่ือใหมีถังขยะรองรับขยะมูล
ฝอย

จํานวน 2
หมูบาน

30,000 30,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชน
ท่ีมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรฯเพ่ิมข้ึน

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน สนง.ปลัด

2 ฝกอบรมคดัแยกขยะ
และเศษอาหารใน
ครัวเรือน

1.เพ่ืออบรมใหความรู เขาใจใน
การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือ
อ่ืนๆในครัวเรือน
2.เพ่ือลดปญหาขยะและปญหา
มลพิษ

ประชาชนทุก
ครัวเรือนใน
ตําบลหนองคาย

10,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชน
ท่ีมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรฯเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ใหมีมูลคา

สนง.ปลัด

3 บริหารจดัการขยะให
มีมูลคา

1.เพ่ืออบรมใหความรู เขาใจใน
การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือ
อ่ืนๆ
2.เพ่ือลดปญหาขยะและปญหา
มลพิษ

ประชาชนทุก
ครัวเรือนใน
ตําบลหนองคาย

10,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชน
ท่ีมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรฯเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ใหมีมูลคา

สนง.ปลัด

4 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
หนองโจด บานโคก
เพ็ด ม.6

1.เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกาย
2.เพ่ือกิจกรรมสาธารณอ่ืนๆ

ม.6,8 100,000 1.จํานวนสถานท่ีออก
กําลงกายหรือ
สวนสาธารณะเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีถสานท่ีออกกําลัง
กายและจดักิจกรรมสวมรวม
อ่ืนๆ

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสงแวดลอม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.3 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีทํา
การ อบต.

เพ่ือปรับปรุง ตอเตมิ ปรับภูมิ
ทัศนสถานท่ีราชการใหเปน
ระเบียบเรียบรอย สวยงาม นา
อยู นาดู นาชม

ท่ีทําการ อบต. 10,000 10,000 10,000 2.รอยละของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

สถานท่ีทํางาน เปนระเบียบ
เรียบรอยนาอยู นาดู นาชม นา
ใชบริการ

สนง.ปลัด

2 โครงการพัฒนาภมูิ
ทัศนขางถนนระหวาง
หมูบาน

1.เพ่ือความเปนระเบียบ
สวยงาม
2.เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ถนนระหวาง
หมูบานในตําบล

10,000 1.รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.เกิดความเปนระเบียบ
สวยงาม
2.มีความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

สนง.ปลัด

3 โครงการติดตั้ง/จัดซื้อ
เครื่องหรืออุปกรณใน
การออกกําลังกาย

1.เพ่ือใหประชานไดใช
เครื่องชวยออกกําลังกาย
2.เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนรัก
การออกกําลังกาย

สวนสุขภาพ
ชุมชน หรือท่ี
สาธารณะ ใน
ตําบล

50,000 1.รอยละของสถานท่ีออก
กําลังการเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีออกกําลังกาย

1.ประชานไดใชเครื่องชวยออก
กําลังกาย
2.ประชาชนรักการออกกําลัง
กาย

สนง.ปลัด

4 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทท่ีความสวยงาม ปลอดภัย
2.เพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด

จํานวน 2 แหง 300,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนผูปกครอง
นักเรียนที่พึงพอใจ

1.ศูนยฯมึความสวยงาม
ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตามเกณฑตัวชีวัด

1.สวน
การศึกษา
2.กองชาง



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 เสรมิสรางความ
เขมแข็งศูนยประสาน
องคกรชุมชน
(ศอช.ต.)

-เพ่ือเสริมสรางใหศูนย
ประสานงานองคกรชุมชน
(ศอช.ต.) ทุกตําบลมีความเขมแข็ง
- เพ่ือใหกรมการ (ศอช.ต.) ทํา
หนาท่ีบริหารศูนยไอยางมี
ศักยภาพ สามารถขับเคล่ือน
กิจกรรมชุมชนในดานตางๆได

สนับสนุนเงิน
งบประมาณใหศูนย
ประสานงานองคกร
ชุมชน(ศอช.ต.) ตําบล
ละ 1 ศูนย ศูนยละ
40 คน

15,000 2.รอยละของประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน

-ศอช.ต. ของตําบลมีความเขมแข็ง
สามารถดําเนินงานใหเปนไปตาม
แนวทางและนโยบายของรัฐลํา
ทางราชการได
-กรรมการ ศอช.ต. ของตําบลมี
ความรูความเขาใจสามารถทํา
หนาท่ีบริหารและปฏิบัติงานได
ตามแนวทางท่ีทางราชการกําหนด

สนง.ปลัด

2 ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561)

เพ่ือระดมความคดิเห็นในการ
ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา
สามปของ อบต.

จัดทําเวทีประชาคม
14 หมูบาน

20,000
ป 57
20,000

20,000 20,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน

อบต. มีแผนพัฒนาท่ีตรงตอ
ความตองการของประชาชน

สนง.ปลัด

3 อบรมสมัมนาบุคลากร
ของ  อบต.

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร

จัดอบรมสัมมนา 1
ครั้ง

150,000
ป 57
145,000

150,000 150,000 -รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีผานการ
ฝกอบรมเพ่ิมข้ึน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด

4 ศึกษาดูงานของ
บุคลากรตําบลหนอง
คาย

1.เพ่ือใหผูนําในเขตตําบลหนอง
คาย ไดศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี
4.เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสาม
รถศักยภาพใหผูนํา

ผูนําทุกภาคสวน
จํานวน 200 คน

500,000 -รอยละของจํานวนผูนํา
ท่ีไดเพ่ิมพูนความรู
ประสบการณ เพ่ิมข้ึน

3.ประชาชน มีความรูความ
เขาใจเจตคติท่ีดีตอการ
พัฒนาการของ  อบต.
4.ผูนํามีสมัพันธภาพตอกัน
ยิ่งข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

5 ประชาสมัพันธการ
จัดเก็บรายได

เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

-จัดพิมพเอกสาร
200 ชุด
-เสียงตามสาย 14
หมูบาน

10,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน

1.การจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน สนง.ปลัด

6 จัดทําปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและการจัดเก็บ
รายได

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการจัดเก็บ
รายได

จัดทําปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและการจัดเก็บ
รายได 1 ครั้ง

500,000 -รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีผานการ
ฝกอบรมเพ่ิมข้ึน

1.ประสิทธิภาพการบรหิารงาน
และการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด

7 อบรมเสริมสราง
ความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน

คาใชจายในการดําเนินตาม
โครงการอบรมเสริมสรางความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน

อบรมสมาชิกและผูนํา
ชุมชนจํานวน 40 คน
เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการปกครอง
ทองถ่ิน

10,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาตําบล

1.ผูนํามีความรูความเขาใจใน
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด

8 การจัดการเลือกตั้ง คาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป
หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาฯ

การดําเนินการ
เลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาฯ (กรณีพนจาก
ตําแหนง)

50,000
ป 57
290,000

50,000 400,000 -รอยละของจํานวนผูไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

9 อบต. เคลื่อนท่ี เพ่ือประชาสมัพันธบทบาท
อํานาจหนาท่ีของอบต.หนอง
คายใหประชาชนไดเขาใจ

จัดกิจกรรมบริการ
จัดเก็บภาษีในทุก
หมูบาน และบริการ
งานทุกๆดาน ปละ 2
ครั้ง

10,000 10,000 10,000 -รอยละของประชาชนท่ี
พึงพอใจตอการบริการ
ของ อบต.

ประชาชนรู เขาใจถึงบทบาท
อํานาจหนาท่ีของ อบต.มากข้ึน
และใหความรวมมือกับทาง
ราชการ

สนง.ปลัด

10 มวลชนสัมพันธ
(อุดหนุนสภ.ประทาย)

เพ่ือการพัฒนา จัดระเบียบ
แผนผังหมูบาน และพัฒนาใน
ดานอ่ืนๆ

อุดหนุน สภอ.
ประทายพัฒนา
หมูบานเปาหมาย ป
ละ 1 หมูบาน

30,000 30,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีไดรบั
ประโยชน

หมูบานเปาหมายไดรบัการ
พัฒนาจัดระเบียบ แผนผัง
หมูบาน และสามคัคีมสีวนรวม
มากข้ึน

สนง.ปลัด

11 พลังชุมชน พลัง
สรางสรรค สยามเมือง
ยิ้ม

เพ่ือจัดอบรมระดมพลังสมอง
ของคนในชมชนเพ่ือความ
สามัคคี สมานฉันท ปรองดองใน
สังคม

จัดอบรมประชาชน
ทุกภาคสวน ปละ 1
ครั้ง จากทุกหมูบาน/
องคกร

10,000 10,000 10,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ

ประชาชนเกิดความสามคัคี
ปรองดอง เจาในสภาวะสังคม
ปจจุบัน

สนง.ปลัด

12 กอสรางท่ีทําการ
อบต.แหงใหม

1.เพ่ือใหประชาชนติดตอ
ราชการไดสะดวก
3.เพ่ือความเปนมาตรฐาน

ท่ีดินพรอมอาคาร 1
หลังและสวนตางๆ

3,000,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.บริการประชาชนไดมาตรฐาน กองชาง



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 งานบริหารงานบุคคล
ขาราชการพนักงาน
สวนตําบล
-เงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด

เงินเดือนคาพนักงาน
สวนตําบล
จํานวน 13 คน

2,850,000
ป 57
2,828,552

3,150,000 3,463,500 -บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเดือนไปตามระเบียบ
ท่ีกําหนด

สนง.ปลัด

2 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือนประจาํ
ตําแหนง

เพ่ือใหการเบิกจายงานประจํา
ตําแหนง ปลัด  อบต. เปนไป
ตามระเบียบและกฎหมายท่ี
กําหนด

เงินประจําตําแหนง
ของปลัดและ จํานวน
1 คน

42,000
ป 57
42,000

42,000 42,000 -บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินประจําตําแหนงไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

สนง.ปลัด

3 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือน,เงินประจาํ
ตําแหนง,คาตอบแทน
พิเศษนายกและรอง
นายก

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน เงินประจํา
ตําแหนง  นายกและรองนายก
อบต.เปนไปตามระเบยีบและ
กฎหมายท่ีกําหนด

เงินเดือนเงินประจํา
ตําแหนงคาตอบแทน
นายก  จํานวน 1 คน
และรองยก จํานวน
2 คน

600,000
ป 57
598,320

600,000 600,000 -บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินคาตอบแทนของ
นายกและรองนายกไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

สนง.ปลัด

4 งานบริหารงานบุคคล
เงินเดือน/
คาตอบแทน
เลขานุการนายกฯ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือน
เลขานุการและท่ีปรึกษาเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมายท่ี
กําหนด

เงินเดือนเลขานุการ
จํานวน 1 คน

87,000
ป 57
86,400

87,000 87,000 -บุคลาการองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเดือนเลขานุการและ
ท่ีปรึกษาเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

5 งานบริหารงานบุคคล
สภา อบต.
-ตอบแทนประธานสภา
-คาตอบแทนรอง
ประธานสภา
-คาตอบแทนสมาชิก อบต.

เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนประธานสภา
คาตอบแทนรองประธานสภา
คาตอบแทนสมาชิกสภาอบต.
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีกําหนด

เงินคาตอบแทน
ประธานสภาจํานวน 1
คน คาตอบแทนรอง
ประธานสภาจํานวน 1
คน  คาตอบแทนสมาชิก
26 คน

2,600,000
ป 57
2,577,600

2,860,000 2,886,000 -รอยละของ
จํานวน
ขาราชการฝาย
สภาฯท่ีไดรับ
ประโยชน

-ขาราชการฝายสภาฯ
ไดรับคาตอบแทน
เปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด

สนง.ปลัด

6 งานบริหารงานบุคคล
อบต.
-พนักงานจางทั่วไป (ตาม
กรอบอัตรากาํลัง 3 ป
-เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

เพ่ือใหการจายเงินเดือนของ
พนักงานจางเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

คาจางพนักงานจาง
จํานวน     คน

2,205,000
ป 57
2,202,540

2,205,000 2,205,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานจางไดรับ
คาตอบแทนเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

สนง.ปลัด

7 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล  อบต.
-คารักษาพยาบาล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีกําหนด

คารักษาพยาบาล 45,000
ป 57
40,000

50,000 55,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนตําบลองค
ตําบลไดรบัสวัสดกิารคา
รักษาพยาบาลเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

สนง.ปลัด

8 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาเชาบาน

เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคาเชาบานเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

คาเชาบาน 200,000
ป 57
241,400

205,000 310,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเคาเชาบานเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2558

(บาท)
2559
(บาท)

2560
(บาท)

9 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาชวยเหลือการศึกษา
บุตร

เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคาเลาเรียนบตุร
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

คาเลาเรียนบตุร 35,000
ป 57
35,000

35,000 35,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนตําบลไดรับ
เงินคาเลาเรียนบตุรเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

สนง.ปลัด

10 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาเบี้ยประชุม

เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคาดอกเบี้ยประชุม
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีกําหนด

คาเบี้ยประชุม 150,000
ป 57
145,000

150,000 150,000 -รอยละของ
จํานวนผูมสีิทธิ

-พนักงานสวนตําบลไดรับ
เงินสวัสดิการคาดอกเบี้ย
ประชุมเปนไปตามระเบียบ
ท่ีกําหนด

สนง.ปลัด

11 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีกําหนด

คาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

24,000
ป 57
23,000

24,000 24,000 -รอยละของ
จํานวนผูมสีิทธิ

-องคกรปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จตามกําหนดและบรรลุ
เปาหมายของทางราชการ
กรณีเนงดวน

12 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาตอบแทนการปฏิบตัิ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวน
ตําบล

-เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคการบริหาร
สวนตําบล

550,000
ป 57
515,000

600,000 700,000 -รอยละของ
จํานวนของผูท่ีมี
สิทธิ

-พนักงานสวนองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงิน
สวัสดิการคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนไป
ตามระเบียบกําหนด

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

13 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาตอบแทนผูแทนภาค
ประชาชนในการเขามาเปน
กรรมการเปดซองและตรวจ
รับงานจาง

-เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคาตอบแทนผูแทนภาค
ประชาชนในการเขามาเปน
กรรมการเปดซองและตรวจรบังาน
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด

คาตอบแทนผูแทนภาค
ประชาชนในการเขามา
เปนกรรมการเปดซอง
และตรวจรับงานจาง

50,000
ป 57
40,000

45,000 50,000 -รอยละของ
จํานวนผูมสีิทธิ

-ผูแทนประชาคมมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

สนง.ปลัด

14 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก
และคาใชจายอ่ืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจาง
,ผูบริหาร , ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

-เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาเบี้ย
เลี้ยงคาเชาท่ีพัก และคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล,พนักงานจาง,ผูบรหิาร,
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด

คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก
และคาใชจายอ่ืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง,ผูบริหาร,
ประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ

150,000
ป 57
145,000

180,000 200,000 -รอยละของ
จํานวนของผูท่ีมี
สิทธิ

พนักงานสวนองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงิน
สวัสดิการคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการแกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนไป
ตามระเบียบกําหนด

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

15 งานสวัสดิการพนักงานสวนตําบล
-คากองทุนประกันสังคม

-เพื่อใหการเบิกเงินดานสวัสดิการ
คากองทุนประกันสังคมเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด

พนักงานจางตามภารกจิ
และทั่วไป

140,000
ป57
130,830

145,000 150,000 -รอยละของจํานวน
พนักงานฯที่มีสิทธิ

พนักงานสวนตําบลไดรับการ
ชวยเหลือจากกองทุน
ประกันสังคมในกรณีบาดเจ็บ
และเสียชีวิต

สนง.ปลัด

16 งานสวัสดิการพนักงานสวนตําบล
-กองทุนบําเหนจ็บํานาญ

เพื่อใหการเบิกเงินดานสวัสดิการ
คากองทุนบําเหน็จบาํนาญเปนไป
ตามระเบียบที่กาํหนด

รอยละ  ของประมาณ
การรับไมรวมเงินอุดหนุน

120,000
ป 57
119,119

125,000 130,000 -รอยละของจํานวนผูมี
สิทธิ

พนักงานสวนตําบลมีเงินใชจาย
เมื่อเกษียณอายยุราชการ

สนง.ปลัด

17 งานบริหารงานองคกร
-คาน้ําประปา

-เพื่อใหการเบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วของและกอใหเกิด
ความประหยัด

งบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอ
ตอการใชในการจัดการ
บริหารจัดการและ
ประหยัด  เกิดความ
สะดวกในการปฏิบตัิงาน
คาน้ํา

3,000
ป 57
2,000

3,000 3,000 องคการบริหารสวนตําบลไดรับ
ความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามภารกจิ

สนง.ปลัด

18 งานบริหารงาน องคกร
-คาไฟฟา

เพื่อใหกี่เบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วของและกอใหเกิด
ความประหยัด

งบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอ
ตอการใชในการจัดการ
บริหารจัดการและ
ประหยัด  เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
คาไฟฟา

90,000
ป 57
85,000

90,000 900,000 1จํานวนคาไฟฟาที่
ลดลง

องคการบริหารสวนตําบลไดรับ
ความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามภารกจิ

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

19 งานบริหารงานองคกร
-คาไปรษณียโทรเลข

เพ่ือใหก่ีเบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ี
เก่ียวของและกอใหเกิดความ
ประหยดั

ตั้งงบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
การใชในการจัดการบริหาร
จัดการและประหยดั  เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงานคา
ไปรษณียโทรเลข

6,000
ป 57
5,000

6,000 6,000 สนง.ปลัด

20 งานบริหารงานองคกร
-คาโทรคมนาคม

เพ่ือใหก่ีเบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ี
เก่ียวของและกอใหเกิดความ
ประหยดั

งบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
การใชในการจัดการบริหาร
จัดการและประหยดั  เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
คาบริการคาโทรคมนาคม  คา
สื่อสารอ่ืนๆ เก่ียวกับใชระบบ
อินเตอรเน็ต

105,000
ป 57
100,000

110,000 106,500 -จางเหมาจัดสําเร็จตาม
วัตถุประสงค

21 จัดซื้อวัสดเุพ่ือจัด
สถานท่ีในการจัดงาน
ตางๆ
-งานรัฐพิธีงานสําคัญ
ตางๆ

เพ่ือใหงานดานศาสนาพิธี
ตางๆ  เปนไปตามความ
เรียบรอย

ซื้อวัสดุเพ่ือจัดสถานท่ีในการจดั
งานตางๆ งานดานศาสนาพิธี
งานรัฐ พิธีงานวันสําคัญ

30,000
ป 57
25,000

35,000 40,000 -ไดมีการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูความสามารถท่ีดี
ข้ึน



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางท่ี 2 สงเสริมการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

22 คาจางเหมาในกรณีท่ี
อบต. ไมสามารถ
ดําเนินการไดเอง
-รายจายเพ่ือใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพ่ือใหการดําเนินการใหแลว
เสร็จ

คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต. ไม
สามารถดําเนินการไดเอง
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

600,000
ป 57
590,000

650,000 700,000 -ผูมาเยีย่มเยือนไดรับการ
ตอนรับอยางดี

สนง.ปลัด

23 เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร
-สงบุคลากรเขารับ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก

-เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถ

จํานวนพนักงานสวนตําบลทุก
คนมีความสามารถท่ีศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท
ปริญญาเอก

100,000
ป 57
100,000

-รอยละของจํานวน
ผูไดรับการศึกษาท่ี
สูงข้ึน

ไดมีการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูความสามารถท่ีดี
ข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.3 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 การบริหารงานท่ัวไป
-คาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

-เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยสิน
ครุภณัฑใหใชงานไดยาวนาน

คาใชจายในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินครภุณัฑ

200,000
ป 57
180,000

250,000 300,000 -รอยละของ
จํานวนครุภณัฑ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

ทรัพยสินครภุณัฑท่ี
ชํารุดไดรับการซอมแซม
และสามารถใชงานไดอีก

สนง.ปลัด

2 การบริหารงาน
-คาวัสดุสาํนักงาน

-ใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงาน

เพ่ือจัดซื้อวัสดสุํานักงาน  เชน
กระดาษ  แฟม  ปากกา ดินสอ
พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ

250,000
ป 57
200,000

300,000 350,000 -รอยละของ
จํานวนของวัสดุ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานใน
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

สนง.ปลัด

3 การบริหารงานท่ัวไป
-คานํ้ามันคาเช้ือเพลิงหลอ
ลื่น รถยนตรถจักรยานยนต
และเครื่องพนหมอกควัน

-เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความสะดวกรวดเร็ว

คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น
รถยนต  รถจักรยานยนตและ
เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัด
หญา เครื่องสูบนํ้า

170,000
ป 57
150,000

200,000 250,000 -รอยละของการ
ใชปริมาณนํ้ามัน
ลดลง

มีนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
หลอลื่นใหกับเครื่องยนต
รถจักรยานยนต ฯลฯ
เพ่ือสะดวกในการติดตอ
ประสานงานราชการ
ตางๆไดสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน

สนง.ปลัด

4 การบริหารงานท่ัวไป
-คาจัดซื้อยานพาหนะและ
วัสดุยานพาหนะขนสง
(รถยนตเพ่ือการเกษตร)

-เพ่ือการขนสงสิ่งของและ
บริการประชาชนอ่ืนๆ
-เพ่ือบํารุงรักษารถยนต ให
อยูในสภาพใชงานได
ตามปกติ

หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน
ตลับลูกปน

200,000
ป 57
10,000

20,000 20,000 -รอยละของ
จํานวน
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ยานพาหนะมีอายุการใช
งานเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.3 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

5 การบริหารงานท่ัวไป
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใน
การโฆษณาและเผยแพร
ประชาสมัพันธมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กระดาษเขียนโปสเตอร แผน
ปายปดประกาศ

25,000
ป 57
25,000

30,000 35,000 -รอยละของ
จํานวนครุภณัฑ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภาย
ใยสํานักงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

6 การบริหารงานท่ัวไป
-วัสดุคอมพิวเตอร

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
สํานักงาน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับคอมพิวเตอร

100,000
ป 57
95,000

120,000 150,000 -รอยละของการ
ใชปริมาณนํ้ามัน
ลดลง

เพ่ือการปฏิบัติงานภาย
ใยสํานักงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

7 การบริหารงานท่ัวไป
-คาครุภณัฑสาํนักงาน

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
สํานักงาน

จัดซื้อครภุัณฑสํานักงานท่ี
จําเปน
(รายละเอียดตาขอบัญญัต)ิ

200,000
ป 57
71,700

150,000 150,000 -รอยละของ
จํานวนครุภณัฑ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภาย
ใยสํานักงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

8 การบริหารงานทัว่ไป
-ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ
(รายละเอียดตามขอบัญญัต)ิ

30,000 30,000 30,000 -รอยละของจํานวน
ครุภัณฑที่ใชการได
ดีเพิ่มขึ้น

เพื่อการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเร็วขึ้น

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.3 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

9 การบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุงานบานงานครัว

เพ่ือใชบริการดานอุปโภค
บริโภคแกหนวยงานและ
องคกรตางๆ

-จัดซื้อครุภณัฑงานบานใน
ครัวท่ีจําเปน (รายละเอียด
ตามขอบัญญัต)ิ

15,000
ป 57
15,000

20,000 25,000 -รอยละของจํานวน
ครุภณัฑท่ีใชการได
ดีเพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

10 การบริหารงานท่ัวไป
-คาครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อครภุัณฑไฟฟาตาม
ความจําเปน
(รายละเอียดตามขอบัญญัติ)

4,000 4,000 4,000 -รอยละของจํานวน
ของวัสด/ุครภุัณฑ
ไฟฟาท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

11 การบริหารงานท่ัวไป
-วัสดุครภุัณฑโรงงาน

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อวัสดุครุภณัฑโรงงาน
ตางๆ
(รายละเอียดตามขอบัญญัติ

30,000 -รอยละของจํานวน
ครุภณัฑท่ีใชการได
ดีเพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

12 โครงการในการบริหารงาน
-วัสดุกอสราง

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อวัสดุงานกอสรางตางๆ 50,000
ป 57
50,000

60,000 70,000 -รอยละของจํานวน
การกอสรางตอเติม
ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

13 โครงการในการบริหารงาน
-วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อวัสดุงานไฟฟาและ
วิทยตุางๆ

250,000
ป 57
23,000

300,000 350,000 -รอยละของจํานวน
การวัสดไุฟฟาและ
วิทยุเพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองชาง
สวนการศึกษาฯ



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.4 แนวทางท่ี 4 สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพ่ือใหบุคลากรในองคกร
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมพนักงาน ผูบริหาร
สมาชิก อบต. จํานวน 60 คน

80,000 80,000 -รอยละของ
บุคลากรไดรับการ
พัฒนาดาน
คุณธรรม จรยิธรรม
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบริการ
ประชาชนอยางสูงสุด

สํานักปลดั

2 พัฒนาศักยภาพผูนํา
ตําบลหนองคาย

เพ่ือใหผูนําทุกภาคสวนใน
ตําบลหนองคาย มีภาวะ
ผูนํา สามารถปฏิบตัิงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

จัดอบรมผูนํา ทุกภาคสวนใน
ตําบล จํานวน 50 คน

10,000 10,000 -รอยละของจํานวน
ของผูนําท่ีพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

ผูนําใน ต.หนองคาย มีภาวะ
ผูนํา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลดั

3 ทําดีมีรางวัล 1.เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน
ประกอบคณุงามความดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม อยูใน
ศีลธรรมอันดีงาม เปน
แบบอยาง
2. เพ่ือใหรางวัล ยกยอง
เชิดชู ผูทําดี เปน
แบบอยางของสังคม

ประชาชนทุกคน ม.1-14 10,000 10,000 -รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ผลงานความดีท่ี
เปนแบบอยาง
เพ่ิมข้ึน

1.ประชาชนตระหนักในการ
ปรกอบคุณงามความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม อยูใน
ศีลธรรม
2.ไดบุคคลตัวอยางในการทํา
ดี
3.สังคมเขมแข็ง ชุมชน
เจริญกาวหนา

สํานักปลดั



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.กอสราง ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายนํ้า และ
ทอระบายนํ้า
2.กอสรางขยายเขตไฟฟาและตดิตัง้โคมไฟสาธารณะ
3.กอสราง ขยายเขตการบริการประปา ซอมแซม และ
จัดหาเครื่องกรองนํ้าระบบประปา
4.ขุดลอกและพัฒนาแหลงนํ้า
6.บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา

20

11
4

16
-

9,476,000

350,000
3,250,000

4,234,000
-

45

19
4

10
1

12,888,000

372,000
3,150,000

46,945,000
500,000

22

-
1

10
1

6,386,000

-
3,000,000

63,018,000
100,000

87

30
9

36
2

28,750,000

722,000
9,400,000

114,197,000
600,000

รวม 51 17,310,100 79 63,855,000 34 72,504,000 164 153,669,100
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1.สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต
2.การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ
3. สงเสรมิและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุม
อาชีพ
4.สงเสรมิและเพ่ิมทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

9
2
7

1

220,000
50,000

230,000

20,000

14
9
11

3

550,000
280,000
804,000

134,000

10
1
9

6

420,000
20,000

584,000

364,000

1,190,000
350,000

1,618,000

508,000

รวม 19 520,000 37 1,768,000 26 1,388,000 82 3,676,000

บัญชี/สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558-2560)



องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
2.การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
3.การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
4.การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
5. การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
6.สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและบรรเทาสาธารณภยั
7.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

1
20
4
10
4
6
4

80,000
2,395,000

305,000
655,300
210,000
185,000
165,000

3
25
7
12
4
9
6

380,000
2,155,000

965,000
610,000

1,710,000
6,330,000
5,255,000

1
13
3
4
3
7
4

80,000
1,925,000

255,000
360,000
210,000
295,000
165,000

5
58
14
26
11
22
14

460,000
6,475,000
1,525,000
1,625,300
2,130,000
6,625,185
5,420,165

รวม 49 3,995,300 66 17,405,000 35 3,290,000 150 24,690,300
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การบริหารจัดการและรณรงคการกําจดัขยะมูลฝอย
3.การปรับปรุงภูมิทศันและกอสรางสวนสาธารณะ

1

3
3

10,000

50,000
320,000

3

2
2

70,000

130,000
160,000

-

-
2

-

-
110,000

4

5
7

80,000

180,000
590,000

รวม 7 380,000 7 360,000 2 110,000 16 850,000
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนา
ทางการเมือง การบริหาร
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3. ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และสถานทีป่ฏิบัติงาน
4.สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซ่ือสัตย

7

23

11
1

1,230,000

10,787,000

1,469,000
80,000

8

23

14
3

295,000

11,452,000

1,504,000
100,000

7

22

12
2

3,620,000

10,890,500

1,684,000
20,000

22

68

37
6

5,145,000

33,129,500

4,387,000
200,000

รวม 42 13,566,000 48 13,350,100 43 16,254,500 133 42,860,600
รวมท้ังสิ้น 168 35,681,300 237 96,738,100 140 93,546,500 545 225,965,900



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเกินท่ีศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร/เครงการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บานหนองแวง ม.4 ถึงบานตําแย ม.3
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 935 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

1 2,502,850 - - - - 1 2,502,850

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บานโนนยูง ม.13 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
510 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

1 1,414,220 - - - - 1 1,414,220

3. ขุดลอกลําหวยแอก ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 15 กม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 1 39,200,000 - - - 1 39,200,000
4. ขุดลอกหนองสระสาธารณะโคกสะอาด บานโคกสะอาด ม.9 ขนาดกวาง
70 ม. ยาว 90 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

1 1,110,800 - - - - 1 5,936,600

5. ขุดลอกสระวังนํ้าเย็น บานทุงมน ม.2 ขนาดกวาง 139 ม. ยาว 118 ม.
และกวาง 40 ม. ยาว 145 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.

1 1,500,500 - - - - 1 1,500,500

6. ขุดลอกบอหลุบ บานโคกสะอาด ม.7 ขนาดกวาง 150 ม. ยาว 300 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.

1 5,936,600 - - - - 1 5,936,600

7. กอสรางประปามาตรฐาน ม.7 บานโคกสวาง 1 3,000,000 - - - - 1 3,000,000
8. กอสรางประปามาตรฐาน ม.2,11 บานทุงมน-หนองกวาง 1 3,000,000 - - - - 1 3,000,000
9. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร สายจากบานหนองคาย ม.10 ถึง บาน
หนองแวง ม.4 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 3000 ม. หนา 0.15 ม.

1 15,500,000 - - 1 15,500,000

10. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร สายจากบานหนองแวง ม.4 ถึงบาน
ตําแย ม.3 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 935 ม. หนา 0.15 ม.

1 3,760,000 - - 1 3,760,000

11. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร สายจากบานโคกสวาง ม.7 ถึง บานดอน
หวาย ม.14 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

1 7,500,000 - - 1 7,500,000

12. ซอมแซมถนนลาดยางสายจากบานหนองปนนํ้า ต.ประทาย ถึง บาน
สําโรง ม.1 ต.หนองคาย ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 10 กม.

1 500,000 - - - - 1 500,000



บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ตามกรอบการประสานท่ี คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
ลําดับ

ท่ี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
แวง ม.4 ถึงบานตําแย ม.3 ขนาดกวาง 5 ม.
ยาว 935 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

2,502,850 - - 2,502,850 -กองชาง
-อบจ.นม.

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนยูง
ม.13 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 510 ม. หนาเฉลีย่
0.15 ม.

1,414,220 - - 1,414,220 -กองชาง
-อบจ.นม.

3 ขุดลอกลําหวยแอก ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 15
กม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.

39,200,000 - - 39,200,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

4 ขุดลอกหนองสระสาธารณะโคกสะอาด บาน
โคกสะอาด ม.9 ขนาดกวาง 70 ม. ยาว 90 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.50 ม.

1,110,800 - - 5,936,600 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

5 ขุดลอกสระวังนํ้าเย็น บานทุงมน ม.2 ขนาด
กวาง 139 ม. ยาว 118 ม. และกวาง 40 ม.
ยาว 145 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.

1,500,500 - - 1,500,500 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

6 ขุดลอกบอหลุบ บานโคกสวาง ม.7 ขนาดกวาง
150 ม. ยาว 300 ม.ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.

5,936,600 - - 5,936,600 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

7 กอสรางประปามาตรฐาน ม.7 บานโคกสวาง 3,000,000 - - 3,000,000 -อบจ.นม.
-กรมอนามัย

8 กอสรางประปามาตรฐาน ม.2,11 บานทุงมน-
หนองกวาง

3,000,000 - - 3,000,000 -อบจ.นม.
-กรมอนามัย

9 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร สายจากบาน
หนองคาย ม.10 ถึง บานหนองแวง ม.4 ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 3000 ม. หนา 0.15 ม.

15,500,000 - - 15,500,000 -กองชาง
-อบจ.นม.

10 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร สายจากบาน
หนองแวง ม.4 ถึงบานตําแย ม.3 ขนาดกวาง 5
ม. ยาว 935 ม. หนา 0.15 ม.

3,760,000 - - 3,760,000 -กองชาง
-อบจ.นม.

11 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร สายจากบาน
โคกสวาง ม.7 ถึง บานดอนหวาย ม.14 ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

7,500,000 - - 7,500,000 -กองชาง
-อบจ.นม.

12 ซอมแซมถนนลาดยางสายจากบานหนองปน
นํ้า ต.ประทาย ถึง บานสาํโรง ม.1 ต.หนอง
คาย ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 10 กม.

500,000 - - 500,000 -กองชาง
-อบจ.นม.

รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ 69,424,970 69,424,970



ภาคผนวกภาคผนวก



การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตัิ

เพ่ือใหการดําเนินโครงการสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงค   มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบติดตามไดวาโครงการนั้นๆ  ไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคของโครงการและประสบ
ความสําเร็จหรือไม  จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ  ดังนี้

7.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดมีคําสั่งท่ี 286/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ลงวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งปรากฏตามเอกสารภาคผนวกทายแผนพัฒนา
ฉบับนี้  โดยใหมีหนาท่ี  ดังนี้

1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

7.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  เพ่ือ

กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2. ใหแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการให

คณะกรรมการทราบ  เปนรายไตรมาส
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ออกสุมตรวจ

ติดตามโครงการเปนระยะๆ
4. งานวิจัยและประเมินผล  รวบรวมประเมินผลโครงการตางๆ  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบล   เพ่ือตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง  เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

7.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ปละ 2 ครั้ง  พรอมท้ังรายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งไดมาจากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล   ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
ตอไป



แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม
คะแนน

ได
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ ๑๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ ๒๔
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๑

๓.๑ วิสัยทัศน ๕ ๕
๓.๒ พันธกิจ ๕ ๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๐ ๑๐
๓.๔ เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร ๑๐ ๑๐
๓.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร ๑๕ ๑๕
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร ๑๐ ๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร ๑๕ ๑๓

รวม ๑๐๐ ๙๕



ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปของ อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
-ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน
สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน
-การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใชขอมูล จปฐ.
-มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดําเนินงานในแต
ละปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนามากนอยเพียงใด

๑๐
(๓)

(๓)
(๒)

(๒)

๑๐
(๓)

(๓)
(๒)

(๒)

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ เพื่อช้ีใหเห็นศักยภาพ ปญหาและ
ความตองการ
•การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
-ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
-การวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและแสดง
ใหเห็นศักยภาพและความรุนแรงของปญหา
•การวิเคราะหขอมูลสังคม
-ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชน กําลังแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เปนตน
-มีการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ อปท. และแสดง
ใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
•การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอม
-ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของ
อปท.
• SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
- การจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง
สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนพื้นท่ี
- มีการประมวลปญหาความและตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดย
ชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ
-มีการระบุปญหาและความตองการในเชิงพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายท่ี
ชัดเจน
-การใชแผนชุมชนแผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา

๒๕

๔
(๒)
(๒)

๕
(๓)

(๒)

๕
(๒)

(๓)

๕
(๓)
(๒)
๖
(๒)

(๒)

(๒)

๒๔

๓
(๑)
(๒)

๕
(๓)

(๒)

๕
(๒)

(๓)

๕
(๓)
(๒)
๖
(๒)

(๒)

(๒)



ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๓. ยุทธศาสตร๓.๑
วิสัยทัศน

มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะของ อปท.
-จุดเนนและสิ่งท่ีตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

๖๕
(๕)

(๓)
(๒)

๖๑
(๕)

(๓)
(๒)

๓.๒ พันธกิจ
-แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
-มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๕
(๓)
(๒)

๕
(๓)
(๒)

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร

• มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน เง่ือนไขเฉพาะของพื้นท่ี
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรสอดคลองกันและตอบสนองปญหาศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

๑๐
(๔)
(๔)
(๒)

๑๐
(๔)
(๔)
(๒)

๓.๔ เปาประสงค • สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
-มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
-มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ีจะบรรลุ
อะไรในชวง ๕ ป

๑๐
(๔)
(๔)
(๒)

๑๐
(๔)
(๔)
(๒)

๓.๕ ตัวชีวัดและคา
เปาหมายของแต
ละประเด็นของ
ยุทธศาสตร

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
• ตัวช้ีวัด
-มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลัพธตาม
เปาประสงค
-สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• คาเปาหมาย
-แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
-มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังดานปริมาณงาน
งบประมาณ เทคนิค

๑๕

(๙)

(๕)
๖
(๓)

(๓)

๑๕

(๙)

(๔)
๖
(๓)

(๓)
๓.๖ กลยุทธของแต
ละประเด็น
ยุทธศาสตร

• มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็นของ
ยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะพื้นท่ี
-กลยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงค และยุทธศาสตร
-มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสูการ
กําหนดแผนงานโครงการ

๑๐

(๕)

(๕)

๑๐

(๕)

(๕)



ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๓.๗ กลยุทธของแต
ละประเด็น
ยุทธศาสตร

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
• โครงการ/กิจกรรม
-มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการกอนบรรจุไวในแผน
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
-มีการจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
• โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
-โครงการมีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
-มีโครงการครบถวนท้ัง ๓ ป (ในภาพรวมของแผน)การจัดลําดับของ
โครงการ/กิจกรรม
-มีรูปแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนินการโครงการพัฒนา

๑๕
(๘)
(๒)

(๓)
(๓)
๗

(๓)

(๒)

(๒)

๑๓
(๘)
(๒)

(๓)
(๓)
๕

(๓)

(๒)

(๐)

รวมคะแนนท่ีได ๑๐๐ ๙๕


