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คํานํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 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. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับนี้ ไดผานกระบวนการข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ อยางครบถวน ถูกตอง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับนี้  จะเปนเครื่องมือสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ทองถ่ิน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สูงสุด  พรอมนี้  ตอง
ขอขอบพระคุณพ่ีนองในทุกหมูบานท่ีรวมทําประชาคม รวมถึงองคกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูนําทุกภาคสวน
คณะกรรมการทุกคณะ  ท่ีมีสวนใหคําปรึกษาตลอดจนใหคําแนะนําตางๆ อันเปนผลใหเกิดการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตําบล สามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
สําเร็จลุลวงไปดวยดี

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย



สวนที่ 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 ๔ สวน ดังนี้

สวนท่ี ๑ บทนํา
สวนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
สวนท่ี ๓ การนําแผนพัฒนาสามปสูการปฏิบัติ
สวนท่ี ๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล

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 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตางๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ัง
ในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด



สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๒.๑ การสรุปการพัฒนาท่ีผานมา

ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ในรอบปท่ีผานมา (พ.ศ.๒๕๕๘) ไดดําเนินการตาม
ขอบัญญัติตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังมีการเพ่ิม/ปรับแผน เพ่ือใหสามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซึ่งจากผลการดําเนินการพัฒนา  ไดสรางอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก  ของหมูบาน/ชุมชน ไดดีข้ึน  และสามารถบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนท่ีประสบปญหาภัยแลง
สรางความพึงพอใจแกประชาชนไดเปนอยางดี ซึ่งในป ๒๕๕๙ จะเนนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะแหลงน้ํา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และฟนฟูสงเสริมและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน ตามแนวนโยบายของนายกองคการบริการสวนตําบลหนองคาย ท่ีไดแถลงไวตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน

ประเด็นการพัฒนา ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนว

โนมในอนาคต
๑. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑.ปญหาดานการศึกษา
๑.๑ เด็กและเยาวชน
บางสวนอานหนังสือไม
ออก
๑.๒ ประชาชนขาดการ
แสวงหาความรู ความใฝรู
ดวยตนเอง
๑.๓ เด็กและเยาวชนขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู
มองวาการเรียนเปนเรื่อง
นาเบื่อ

สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล
หนองคาย

ตําบลหนองคาย

สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล
หนองคาย

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา

ประชาชนโดยท่ัวไป

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา

จํานวนเด็กและเยาวชนจะอาน
หนังสือไมออกเพ่ิมข้ึน

จะเกิดปญหาการดํารงชีวิตในสังคม

เด็กท่ีจบการศึกษามีคณุภาพต่ํา
เพ่ิมข้ึน

๒.ปญหาดานศาสนาและ
วัฒนธรรม
๒.๑ ประชาชนคนรุนใหม
หางเหินกิจกรรมทาง
ศาสนา และมองขาม
วัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนในตําบล ประชาชนจะลดใหความสําคัญ
ศาสนานอยลงและวัฒนธรรม
ประเพณีจะเริ่มหายไป

๒. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร

๑. ปญหาดานการเกษตร
๒.๑ สินคาเกษตรตกต่ํา
การผลิตไดผลิตไมเต็มท่ี
ไมมตีลาดรองรับผลผลติ
๑.๒ เกษตรกรขาดการ
วางแผนการผลิต
๑.๓ เกษตรกรขาดความรู
ความเขาใจในการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการเกษตรท้ังดานพืช
และสตัว

เกษตรกรภายในตําบล

เกษตรกรภายในตําบล

เกษตรกรภายในตําบล

เกษตรกรมีหน้ีสินเพ่ิม ขาดรายไดท่ี
เพียงพอตอการเลีย้งชีพ  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ

ผลผลติราคาตกต่ํา เกิดการ
ประทวงสวนราชการใหออกมารับ
ซื้อผลผลติ

ผลิตผลทางการเกษตรไมทันตอ
ความตองการ เสียเปรียบดานการ



๒. ปญหาดานอาชีพ
๒.๑ ปญหาการวางงาน

๒.๒การขาดการสงเสรมิ
อาชีพ

ประชาชนในตําบล
แขงขันกับท่ีอ่ืน

จํานวนประชาชนไมมีรายไดเลีย้ง
ตัวเองและครอบครัวเพ่ิมข้ึน

ประชาชนวางงานมากข้ึน
เศรษฐกิจย่ําแย

๓. การพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิต

๑. ปญหาสังคม
๑.๑ ปญหาครอบครัว
แตกแยก

๑.๒ ปญหายาเสพตดิ
๑.๓ ปญหาเด็กและ
เยาวชนมีเพศสมัพันธกอน
วัยอันควร
๑.๔ ปญหาคณุธรรม
จริยธรรม
๑.๕ ปญหาการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชน

๒. ปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒.๑ ปญหาผูประกอบการ
ขาดความรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจการท่ีสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
๒.๒ ประชาชนขาด
จิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม

ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล
เด็กและเยาวชนใน
ตําบล

ผูนําทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน พนักงานสวน
ตําบล ประชาชน ใน
ตําบล

ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล

-เด็กและเยาวชนมีปญหาขาด
ความรักความอบอุนมากข้ึนนําไปสู
ปญหาอ่ืน
การเกิดอาชญากรรม
การการลักขโมย เพ่ิมข้ึน
เกิดปญหาสังคมมากข้ึน

-ถามีการสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมจะทําใหในอนาคตสังคม
จะนาอยูมากข้ึน
-ถามีโครงการท่ีอบรมปรับทัศนคติ
พฤติกรรม และกิจกรรมของ
เยาวชนเปนประโยชนตอสวนรวม
ใหเยาวชนไดรวมกัน จะลดปญหา
น้ีได

-เกิดภัยธรรมชาติ ปญหา
สิ่งแวดลอม-ทรัพยากรธรรมชาติ
นอยลง

-เกิดความเดือดรอนแกประชาชน
มากข้ึน

๓. ปญหาดานการ
ทองเท่ียว
๓.๑ ไมมีแหลงทองเท่ียว
ภายในตําบล

แหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวไมเปนท่ีนาสนใจ
ไมมีนักทองเท่ียว ขาดเม็ดเงินเขาสู
ตําบล

๔. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

๑.ปญหาดานการขาด
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

ประชาชนในตําบล -การดําเนินงานของ อบต.จะทําให
มีสาธารณูปโภคครอบคลมุท่ัวถึง
-ประชาชนเดินทางสะดวก
ปลอดภัย

๕. การพัฒนาแหลงนํ้า ๑.การขาดแคลนนํ้า
แหลงนํ้าไมเพียงพอ
๒.ปรมิาณนํ้าไมพอใช
ตลอดป

ประชาชนในตําบล การดําเนินงานของ อบต.จะชวย
บรรเทาความเดือดรอนเก่ียวกับ
แหลงนํ้าไดในอนาคต



๖.การพัฒนา
สาธารณสุข

๑.ยังไมมีการคุมครอง
ผูบริโภคอยางจริงจัง
๒. ปญหาการจัดการขยะ
ภายในตําบล

๓. ขาดการสงเสริมดาน
สุขภาพพลานามัย

ผูบริโภคภายในตําบล

ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล

ประชาชนถูกเอาเปรยีบ
เสียเปรียบ

ขยะมีปรมิาณตกคางในตําบลมาก
ข้ึน ปญหามลภาวะทางอากาศ
ปญหาโรคระบาด
ประชาชนเจ็บปวยงาย สุขภาพ
ออนแอ

๗. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๒. ปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒.๑ ปญหาผูประกอบการ
ขาดความรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจการท่ีสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
๒.๒ ประชาชนขาด
จิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม

ผูนําทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน พนักงานสวน
ตําบล ประชาชน ใน
ตําบล

-ทรัพยากรธรรมชาตลิดนอยลง

-เกิดปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม

๘.การพัฒนาการเมือง
การปกครองและการ
บริหาร

๑. ประชาชน เยาวชนยัง
ขาดความรูความเขาใจใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

๒. การมีสวนรวมของ
ประชาชนยังอยูในระดับ
นอย

ประชาชนเยาวชนใน
ตําบล

ประชาชนในตําบล

เกิดปญหาความขัดแยงในชุมชน
ประชาชนเขาใจประชาธิปไตย
ในทางท่ีผิด ตกเปนเหยื่อการเมือง

การแกไขปญหาท่ีแทจริงของ
ประชาชนเปนไปไดยากข้ึนเพราะ
ประชาชนขาดการมีสวนรวม

๙.การเตรยีมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

๑. เจาหนาท่ีและ
ประชาชนไมสามารถใช
ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบานสื่อสารระหวาง
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. ประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจ เน้ือหา
สาระท่ีสําคญัเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนอยาง
แทจริง

บุคลากรใน อบต. และ
ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล

การเขาสูประชาคมอาเซียนอาจจะ
ลมเหลว

การเขาสูประชาคมอาเซียนอาจจะ
ลมเหลว



ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนภาวะแวดลอมภายนอก
ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถ่ิน  ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน  โดย
เปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถ่ินอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานใน
อนาคตตอไป  ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT  analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S)
จุดออน (Weak-W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เปน
เครื่องมือ

จุดแข็ง (Strengths -S)
๑. องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนองคกรท่ีมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะท่ีใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด
๒. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีวิสัยทัศน มีประสบการณท้ังดานการบริหารและ

ปกครอง โดยยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ
๓. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสําคัญโดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน  เขาใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานและพรอมจะขยายฐานประชาธิปไตย
๔. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูงข้ึน
๕. มีความรูและภูมิปญญาทองถ่ินหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพและสรางรายได

ของประชาชน ลดการวางงานและองคกรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางตอเนื่อง
ประชาชนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ

๖. มีศูนยเรียนรูอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชื่อเสียง และมีบทบาทมาก
ในการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี

๗. มีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรูวิชาการ และประสบการณ ในการดําเนินโครงการกิจกรรมอันเปน
ประโยชนแกประชาชน

๘. ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน
๙. มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน  มีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร
๑๐. ทรัพยากรภายในองคการมีความพรอมพอสมควรในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในตําบล
๑๑. ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและ

ใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินรวมกับ อบต.
๑๒.มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลหนองคาย 4 แหง สามารถขยายโอกาสการเรียนใหกับเด็กและเยาวชน สามารถเปนศูนย
การเรียนรูประจําตําบลไดในอนาคต

จุดออน (Weaknesses-W)
๑. พ้ืนท่ีบางแหงยังไมไดรับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟา  แหลงน้ํา ยังไมไดดําเนินการอยางท่ัวถึง
๒. ประชาชนในบางหมูบานท่ีไมมีท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน
๓. บางหมูบานท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ในการรวมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็นปญหาการ

พัฒนา  จึงทําใหไมสามารถแกปญหาไดตรงความตองการ
๔. แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลง  ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลงกักเก็บน้ําใชท่ี

เพียงพอ
๕. เจาหนาท่ีและประชาชนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไมมีความเขาใจ

เก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยางแทจริง



โอกาส (Opportunities-O)
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดไววาการบริหารราชการแผนดิน เรื่องรัฐตอง

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยอมมีความ
เปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การ
บริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ ๖ ดาน  ทําให อบต. มีโอกาสไดรับการจัดสรรท้ัง
งบประมาณ  การฝกอบรมความรู  ศักยภาพของเจาหนาท่ี  และมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม  ดูแล  ปองกันและ
แกไขเพ่ิมมากข้ึน  ทําใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแบบผสมผสาน  เพ่ือแกไขปญหาความยากจน  กระตุนให
ชุมชนพ่ึงตนเอง รัฐบาลมีแนวนโยบายการสงเสริม การมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก
ประชาชน  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เปนการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองมากข้ึน

๔. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนนประสิทธิภาพ  ประหยัด เปนธรรม โปรงใส  เปดโอกาส
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน

๕. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา  ปลูกฝง
คานิยม  อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน

๖. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลายชองทาง
ไดแก อบจ. จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๗. การถายโอนภารกิจของภาครัฐในดานการศึกษา การสาธารณสุขใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความตอเนื่องสงผลให องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีงบประมาณดานการศึกษาและดานสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats-T)
๑. สภาวการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน

การรับคานิยมตะวันตกทําใหเกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจายมากกวารายได
๒. สภาวการณทางธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกอบอาชีพการเกษตร
๓. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมทันตอสภาวการณทางธรรมชาติ
๔. ปญหาติดขัดในเรื่องระเบียบ กฎหมายในบางเรื่องท่ีมีข้ันตอนยาวนาน



วิสัยทัศน (Vision) องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
“โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สงเสริมกลุมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน”

พันธกิจ (mission)
๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง
๒. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล เนนการบริการประชาชน
๓. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตามอํานาจหนาท่ี ให

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทองถ่ิน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายแกประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

๕. สรางและสงเสริมองคความรูดานการเกษตร สงเสริมการวางแผนการผลิตสินคาดานการเกษตร และเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตทางดานการเกษตร

๖. สงเสริมกลุมอาชีพใหเขมแข็ง ใหความรูเก่ียวกับอาชีพแกประชาชนใหสามามารถประกอบอาชีพสราง
รายไดใหกับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสรางศักยภาพสาธารณสุขภายในตําบลเพ่ือแกไขปญหาสุขอนามัย

ภายในตําบล
๙. เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปาประสงค (Goals)
๑. มีถนนที่มาตรฐาน มีไฟฟา น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน และมีแหลงน้ําเพื่อการอุโภคอยางพอเพียง
๒. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทองถ่ินมากข้ึน เจาหนาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรูกฎหมายที่เก่ียวของ การบริหารจัดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. สามารถยกระดับการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหอานออกเขียนได  ประชาชน
ใหความสําคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๔. ประชาชนไดรับการใหบริการสาธารณสุขภายในตําบลอยางทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง อัตราการเจ็บปวยลดลง
๕. เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
๖. ประชาชนไดรับบริการเกษตรกรมีความรูดานการเกษตรเพิ่มข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินคาดานการเกษตรได
อยางมีคุณภาพพรอมตอการสงออกสูตลาดทุกระดับ
๗. กลุมอาชีพเขมแข็ง ประชาชนมีความรูดานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ดํารงชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง ภายในตําบลมีแตความสงบเรียบรอย สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่ว
ทั้งตําบลรองรับประชาคมอาเซียน ประชาชนใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๙. เจาหนาที่และประชาชนมีความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียน สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนไดพอสมควร



๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ผลปรากฏวา โครงการ/กิจกรรม ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีไดปฏิบัติมาสามารถปฏิบัติไดดีแตยังไม
ครอบคลุมทาง       ดานปริมาณ  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของตําบลหนองคาย มีพ้ืนท่ีใหญ และมีเสนทางคมนาคม
หลายเสน โดยเสนทางหลักนั้นมีระยะทางยาว มีแหลงน้ําท่ีรองรับปริมาณน้ํายังไมเพียงพอการอุปโภค และไม
สามารถนําน้ําจากลําน้ําสายหลักมากักเก็บเพ่ือใชประโยชนอยางเต็มท่ี ในบางหมูบาน ในชวงฤดูฝนท่ีมีน้ําหลาก
ซึ่ง อยูในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ซึ่งเปนความเรงดวนลําดับตน ฉะนั้นในรอบปท่ีผานมา จึง
เห็นไดวาผลการพัฒนาไดรับการอุดหนุนจากสวนกลางเพ่ิมเติมจากขอบัญญัติโดยการประสานงานจากผูบริหาร
และผูมีสวนเก่ียวของมากพอสมควร โดยเฉพาะดานแหลงน้ํา และโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเปนโครงการบริการ
สาธารณะ ตามยุทธศาสตร ในแตละดาน จําแนกไดดังนี้
๓.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน   มีดังนี้

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑ กอสรางถนน คสล.บานโคกสวาง ม.๗ ถึงบานดอนตะหนิน ม.๕ ๑,๙๘๔,๐๐๐.-
๒ กอสรางถนน คสล.บานโนนกลาง ม.๑๒ ถึง บานโคกสะอาด ม.๙ ๕๙๔,๐๐๐.-
๓ กอสราง ถนน คสล.บานหนองกวาง ม.๑๑ ๓๐,๖๐๐.-
๔ กอสรางถนนดินรอบปาโคกกลาง ๙๙,๕๐๐.-
๕ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานทุงมน ม.๒ จํานวน ๒ ตน ๒๔,๕๖๙.-
๖ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโคกสวาง ม.๗ จํานวน ๖ ตน ๑๐๑,๖๓๕.-
๗ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโคกสะอาด ม.๙ จํานวน ๑ ตน ๒๐,๘๔๗.-
๘ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโนนกลาง ม.๑๒ จํานวน ๒ ตน ๒๖,๘๑๑.-
๙ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโนนยูง ม.๑๓ จํานวน ๔ ตน ๔๓,๕๙๕.-
๑๐ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานดอนหวาย ม.๑๔ จํานวน ๑ ตน ๗,๔๘๖.-
๑๑ ปรับปรุงระบบประปาบานดอนหวาย ม.๑๔ ๑๕,๐๐๐.-
๑๒ กอสรางประปาแบบมาตรฐาน บานโคกสวาง ม.๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๓,๖๑๗,๐๐๐.-
๑๓ กอสรางประปาแบบมาตรฐาน บานทุงมน-หนองกวาง ม.๒,๑๑(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๓,๖๙๔,๐๐๐.-
๑๒ ขุดลอกสระวังน้ําเย็น บานทุงมน ม.๒ (เงินอุดหนุนท่ัวไป ตามยุทธศาสตรป ๕๗) ๔๘๙,๔๐๐.-
๑๓ ขุดลอกหนองไมตาย บานหนองไมตาย ม.๘ (เงินอุดหนุนท่ัวไป ตามยุทธศาสตร ป ๕๗) ๕๕๑,๐๐๐.-
๑๔ ขดลอกบอหลุบ บานโคกสวาง ม.๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเรงดวน) ๕,๙๓๖,๐๐๐.-
๑๖ กอสรางถนน คสล. สายบานหนองแวง ม.๔ ถึง บานตําแย ม.๓ (เงินอุดหนุนท่ัวไป ตาม
ยุทธศาสตร ป ๕๗ )

๓๙๘,๒๐๐.-

๑๗ ขุดลอกสระประชาสามัคคีบานโคกเพ็ด ม.๖ (จายขาดเงินสะสม) ๑๙๐,๐๐๐.-
๑๘ ขุดเจาะนํ้าบาดาลพรอมติดตั้งระบบสงนํ้าประปา บานโคกเพ็ด ม.๖ (จายขาดเงินสะสม) ๔๕,๐๘๐.-

รวม ๑๘ กิจกรรม/โครงการ ๑๗,๘๓๘,๑๒๓.-
๓.๒ ดานเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท)
๑ สงเสริมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ ของดีอําเภอประทาย ๔๐,๐๐๐.-
๒ ปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ๕๐,๐๐๐.-
๓ สนับสนุนกลุมอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน) ๑๔๐,๐๐๐.-
๔ สงเสริมการใชปุยพืชสดเพ่ือปรับปรุงดินในนาขาว ๔๐,๐๐๐.-
๕ สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการเกษตรแบบครบวงจร ๕,๐๐๐.-



รวม ๕ กิจกรรม/โครงการ ๒๗๕,๐๐๐.-

๓.๓ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑ จัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ๕๐,๐๐๐.-
๒ จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ๑๕,๐๐๐.-
๓ จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๘ ๑๐๐,๐๐๐.-
๔ จัดงานวันแมแหงชาติประจําป ๒๕๕๘ ๕,๐๐๐.-
๕ สงเสริมใหประชาชนเขารวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา -
๖ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับเด็กประถมศึกษา ๑,๒๖๘,๘๐๐.-
๗ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๓๑,๒๐๐.-
๘ อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา ๖๒๗,๒๑๗.-
๙ อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๖๑๔,๐๗๒.-
๑๐ จัดซื้อวัสดุปองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง ๒๕,๐๐๐.-
๑๑ อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ๒๑๐,๐๐๐.-
๑๒ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคาย ๑๐๐,๐๐๐.-
๑๓ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส ๕๔,๐๐๐.-
๑๔ คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 14 หมูบาน ๗๐,๐๐๐.-
๑๖ สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ๑๐,๐๐๐.-
๑๗ อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมาการแขงขันกีฬาแหงชาติและกีฬาคนพิการ ๕๐,๐๐๐.-
๑๘ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด(หนองคายเกมส) ๑๒๐,๐๐๐.-
๑๙ จุดตรวจบริการประชาชน ๒๐,๐๐๐.-
๒๐ บรรเทาสาธารณภัย (งบสํารองจาย) ๑๓๕,๐๐๒.-
๒๑ ฝกอบรม อปพร. ๕๒,๕๐๐.-
๒๒ จัดซื้อเครื่องแตงกาย อปพร. ๓๐,๐๐๐.-

รวม ๒๒ กิจกรรม/โครงการ ๓,๙๘๗,๗๙๑.-
๓.๔ ดานการพัฒนาดานสิง่แวดลอม

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท)
๑ รวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขียวแมท้ังประเทศปลูกตนไมถวาย ๗๗ แสนตน ๑๐,๐๐๐.-
๒ รณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือนดวยกิจกรรม ๕ R ๕,๐๐๐.-

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ๑๕,๐๐๐.-

๓.๕ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑ จัดประชาคมปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐) ๒๐,๐๐๐.-
๒ โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี ๑๐,๐๐๐.-
๓ คาตอบแทนท่ีผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ อปท. เชน จัดซื้อ-จาง ฯลฯ ๔๐,๐๐๐.-
๔ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี ๓๐,๐๐๐.-
๕ อบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผูนํา ๑๕๒,๕๐๐.-

รวม ๕ กิจกรรม/โครงการ ๒๕๒,๕๐๐.-



รวมทุกดาน ๕๒ กิจกรรม/โครงการ ๒๒,๒๖๘,๔๑๔.-

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ซึ่งแผนพัฒนาตําบลในปท่ีผานมาไดจัดทําโครงการและ

กิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดาน โดยไดจัดลําดับความเรงดวน และใหคํานึงถึงรายไดท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ  ในเชิงคุณภาพการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดําเนินการไดมากพอสมควร
ในระดับ ดี (รอยละ ๗๐-๗๙)



สวนที่ ๓

การนําแผนพฒันาสามปไปสูการปฏิบัติ

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)
- บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนา (ผ.๐๒
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๓)



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 กอสรางถนน คสล. บาน
หนองแวง ม.4 ถึงโนน
บานเกา

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว
500 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

2 ขยายถนน คสล.ภายใน
หมูบานหนองไมตาย ม.
8

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 2 ม. ยาว
250 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

3 กอสรางถนน  คสล.
บานหนองไมตาย ม.8
(เสนเขาวัดบานโคกเพ็ด)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.

210,000 210,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

4 กอสรางถนน  คสล.
บานหนองไมตาย ม.8
(เสนรอบหมูบาน)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 6 ม.
ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

300,000 300,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล.บาน
โนนกลาง ม.12 ภายใน
หมูบาน

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

250,000 250,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

6 กอสรางถนนดิน บาน
โนนกลาง ม.12 ถึงบาน
หนองคึม ต.หนองพลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 5 ม.
ยาว 2,500 ม. หนา 0.30 ม.

200,000 200,000 200,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

7 กอสรางถนนหินคลุก
รอบโคกลาง บาน
หนองคาย ม.10

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือปองกันการบุกรุกปา

ถนนหินคลุก กวาง 6 ม.
ยาว 370 ม. หนา 0.10 ม.

100,000 100,000 1.จํานวนถนนหินคลุก
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

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

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

9 กอสรางถนน  คสล.
บ.ตําแย ม.3 เพิ่มเติม
ถึงหนา ร.ร.ตําแย

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 3. ม.
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

10 กอสรางถนน  คสล.
บ.หนองแวง ม.4
(รอบ/ในหมูบาน)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 124 ม. /กวาง 4.50
ม.ยาว 94 ม.หนา 0.10 ม.

250,000 167,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

11 กอสรางถนน  คสล.
บ.ดอนตะหนิน ม.5
ภายในหมูบาน

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 3 ม.
ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.

850,000 850,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

12 กอสรางถนน  คสล.
บ.ดอนตะหนิน ม.5
ถึง ม.3 บ.ตําแย

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

13 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
เพ็ด ม.6 (รอบหมูบาน/ใน
ซอย)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 230 ม./กวาง 2.50
ม.ยาว 51 ม.หนา 0.10 ม.

550,000 550,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

14 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
เพ็ด ม.6 (จากถนนลาดยาง
ถึง กศน.ตําบล)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 255 ม. หนา 0.15 ม.

510,000 510,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

15 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
สวาง ม.7 (จากหมูบาน
ถึง ฝายลําหวยแอก)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 4 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.

(ป58
1,984,000)

480,000 480,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

16 กอสรางถนน คสล. บ.โคก
สวาง ม.7 ถึง บ.ดอน
หวาย ม.14

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5 ม.
ยาว 2,900 ม.
หนา 0.15 ม.

7,250,000 7,250,000 1.จํานวนถนนคสล.เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

17 กอสรางถนน  คสล. บ.
หนองไมตาย ม. 8

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล.กวาง 5 ม.
ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

18 ขยายถนน คสล.ใน
หมูบานหนองไมตาย
ม.8

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล.กวาง 2.00 ม.
ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

19 กอสรางถนน  คสล.
บ.โคกสะอาด ม.9
รอบหมูบาน

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล.กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.

315,000
(ป58
594,000)

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

20 กอสรางถนน  คสล.
บ.หนองคาย ม.10
ถึง บ.หนองแวง ม.4

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล. กวาง 5.00 ม.
ยาว 3,000 ม.หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

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

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล.กวาง 5 ม.
ยาว 559 ม. /กวาง 5 ม.
ยาว 191 ม. /กวาง 5 ม.
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

22 กอสรางถนน คสล.
บานหนองกวาง.11
(รอบวัด)

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว
500 ม. หนา 0.15 ม.

(ป58
33,000)

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

23 กอสรางถนน คสล.
บ.โนนกลาง ม.12

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนนดิน กวาง 5 ม.
ยาว 277 ม. หนา 0.15 ม.

100,000 100,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

24 กอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานโนนยูง
ม.13

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง

ถนน คสล.กวาง 500 ม.
ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
2.ลดปญหาฝุนละออง

กองชาง

25 กอสรางถนนดินเสรมิ
ไหลทางจากโนนยูง
ถึงถนน บ.หนองคึม
ต.หนองพลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน  กวาง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม. หนา 0.80
ม.

200,000 200,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

26 กอสรางถนนดิน/
ลูกรังเพ่ือการเกษตร
จากบานสําโรงม.1,
ถึงคลองอีสานเขียว

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

27 กอสรางถนนดิน/
ลูกรังเพ่ือการเกษตร
บานทุงมน ม.2

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

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

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

28 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตรบานตําแย ม.3
จากเลิงระคํา-ลําหวยแอก

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

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

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

29 กอสรางถนนดินรอบ
หมูบาน บ.ตําแย ม.3

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.80 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

30 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บานหนองแวง
ม.4 จากขาง อบต.ถึง ลํา
หวยแอก

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 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

31 กอสรางถนนดิน/ลูกรัง
การเกษตร บ.ดอนตะหนิน
ม.5 ถึง ลําหวยแอก

1.เพ่ือสัญจรไปมา
สะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 4 ม. ยาว
1,250 ม.

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

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

32 ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ.หนองไมตาย ม. 8 ถึง
บ.หนองขาม ต.หนอง
พลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนหินคลุก กวาง 6.00 ม.
ยาว 4,000 ม.

200,000 200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

33 ปรับเกรดคูคลองอีสาน
เขียว บ.โคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ปรับเกรดคูคลอง
กวาง 4 ม. ยาว 1,350 ม.

35,000 35,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

34 ปรับปรุงถนนดิน จากวัด
ปาโคกเพ็ด ถึง ถนนไป
บ.โนนยูง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 6 ม. ยาว
932 ม.

30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

35 กอสรางถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บ.โคกสวาง
ม.7(จากสวนหลวงถึง
คลองละหาน)

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว
3,000 ม. หนา 0.10 ม.

1,350,000 1,350,000 1.จํานวนถนนดิน.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

36 กอสรางถนนดิน/หิน
คลุกรอบหมูบาน
บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดิน/หินคลุกกวาง 4 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.80 ม.

120,000 120,000 1.จํานวนถนนดิน/หิน
คลุกเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

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

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดินกวาง 6 ม. ยาว
120 ม. ยาว 5 ม. ยาว
236 ม. หนา 0.30 ม.

430,000 70,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

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

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดินกวาง 5 ม. ยาว
100 ม..หนา 0.30 ม.

20,000 20,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

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

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดินกวาง 5 ม.
ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.

80,000 80,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

40 กอสรางถนนดินจาก โนน
กลาง ถึง บานหนองคึม
ต.หนองพลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนดินกวาง 5 ม. ยาว
1,083 ม. หนา 0.10 ม.

67,000 67,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุก
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง

41 กอสรางถนนหินคลุก บ.ดอน
หวาย ม.14 ถึง บ.หนองขาม
ต.หนองพลวง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือขนสงสินคา
การเกษตร

ถนนหินคลุกกวาง 5 ม.
ยาว 700 ม.หนา 0.80 ม.

120,000 120,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุก
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

42 กอสรางถนนดิน บ.ดอน
หวาย ม.14 ถึง เลิงตา
คาย

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร

ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว
1,500 ม. หนา 0.80 ม.

150,000 150,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุกเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

43 ปรับปรุงถนน คสล.
บานสําโรง ม.1

1.เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

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

200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนถนนคสล.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

44 ปรับปรุงถนน คสล. บ.
ตําแย ม.3 จากหมูบาน
ถึง ร.ร.วัดบานตําแย

1.เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

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

200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนถนนคสล.
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

45 กอสรางฝายนํ้าลน บ.
ตําแย ม.3

1.เพ่ือกักเก็บนํ้าในชวงฤดูฝน
2.เพ่ือการเกษตร

ฝายกวาง 6 ม.
ยาว 10 ม. สูง 6 ม.

30,000 30,000 1.รอยละของจํานวนฝายเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

46 กอสรางสะพานคอนกรีต
ขางลําหวยแอก ม.3,5,7

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร

สะพาน กวาง 6 ม. ยาว
25 ม.

250,000 750,000 1.รอยละของสะพานเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

47 กอสรางฝายชะลอนํ้า
คลองระหาน
บ.ดอนหวาย ม.14

1.เพ่ือกักเก็บนํ้าในชวงฤดูฝน
2.เพ่ือการเกษตร

ฝายกวาง 6 ม.
ยาว 10 ม. สูง 6 ม.
จํานวน 2 จุด

400,000 400,000 1.รอยละของจํานวนฝายเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

48 กอสรางถนนดินจากโคก
ดอนยูงถึงโคกดอนเต็ง

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร

ถนนดิน กวาง 5 ม.ยาว
1,500 ม. หนา 0.80 ม.

100,000 100,000 1.รอยละของสะพานเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

49 กอสรางถนนลาดยาง บ.ทุง
มน,หนองกวาง ม.2,11 ถึง
ถนนเจนจบทิศ

1.เพ่ือใหประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก

ซอมแซมถนนลาดยาง
กวาง 6 ม. ยาว 680 ม.
หนา 0.15 ม.

2,000,000 2,000,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

50 ปรับปรุง/ซอมแซมสะพาน
ขามคลองชลประทาน บ.ทุง-
มน ม.2

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

สะพานกวาง 6 ม. ยาว 10
ม. สูง 6 ม.

30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

51 กอสรางถนนหินคลุก บาน
โนนกลาง ม.12 (รอบสระ
หนองเหล็ก

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.
ยาว 830 ม. หนา 0.10 ม.

76,000 76,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

52 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน บ.
ตําแย ม.3 ถึง บ.หนองไมตาย
ม.8

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

กวาง 6 ม.ยาว 1,500 ม. 100,000 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

53 จัดซื้อวัสดหุินคลุกซอมแซม
ถนนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.หนองคาย

1.เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
และสญัจรไปมาสะดวก
2.เพ่ือการขนสงสินคา
การเกษตร

กวาง 6 ม.ยาว 5,000 ม. 300,000 300,000 300,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

54 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนนภายใน
หมูบาน บานสําโรง ม.1

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

120,000 120,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

55 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนนภายใน
หมูบาน  บานทุงมน ม.2

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

56 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนนภายใน
หมูบาน  บานตําแย ม.3

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

250,000 250,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

57 กอสรางรองระบายนํ้าขางถนนภายใน
หมูบาน  บานหนองแวง ม.4

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

250,000 250,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษ
จากนํ้าเสยี
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

58 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
ดอนตะหนิน ม.5

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

450,000 450,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

59 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
บานโคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

250,000 250,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

60 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โคกสวาง  ม.7

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

250,000 250,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

61 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

100,000 100,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

62 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

500,000 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

63 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
หนองคาย ม.10

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

450,000 450,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

64 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
หนองกวาง ม.11

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

65 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โนนกลาง  ม.12

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้า
มาตรฐานมั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี

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

250,000 250,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจากนํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

66 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
โนนยูง  ม.13

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี

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

250,000 250,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง

67 กอสรางรองระบายนํ้า
ขางถนนภายในหมูบาน
ดอนหวาย ม.14

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร
2.เพ่ือรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี

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

200,000 200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ลดปญหามลพิษจาก
นํ้าเสีย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.สําโรง ม.1

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

2 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.ทุงมน  ม.2

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

3 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.ตําแย ม.3

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 ตน 15,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

4 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.หนองแวง ม.4

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 ตน 30,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

5 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา  บานดอนตะหนิน  ม.5

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

6 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.โคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 11
ตน

70,000 70,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

7 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.โคกสวาง ม.7

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

8 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

9 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 6 ตน 30,000 20,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

10 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.หนองคาย ม.10

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 ตน 30,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

11 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.หนองกวาง
ม.11

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

12 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.โนนกลาง ม.12

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 ตน 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

13 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.โนนยูง  ม.13

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 ตน 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

14 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง
ต่ํา บ.ดอนหวาย ม. 14

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 5 ตน 40,000 40,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

15 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.สําโรง ม.1

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง

16 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.ทุงมน ม.2

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 8 จุด 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง

17 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.ตาํแย ม.3

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด/
ตน

15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง

18 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.หนองแวงม.4

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง

19 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.ดอนตะหนิน
ม.5

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด
ตน

15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง

20 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.โคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง

21 ติดตั้งหลอดไฟฟา
สาธารณะ บ.โคกสวาง ม.7

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

22 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

23 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

24 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.หนองคาย ม.10

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

25 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.หนองกวง ม.11

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

26 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โนนกลาง ม.12

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

27 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.โนนยูง ม.13

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 2 จุด 7,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

28 ติดตั้งหลอดไฟฟาสาธารณะ
บ.ดอนหวาย ม.14

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน 4 จุด 15,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง

29 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสอง
สวางทุกหมูบาน

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ม.1-14 50,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
2.มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน โคกเพ็ด/
หนองไมตาย (ยายโรงสูบนํ้า/
ยายหอถัง)

เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้า
สะอาดใชในการอุปโภค

ระบบประปาท่ีเปน
สะอาด สะดวก

100,000 100,000 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

กองชาง

2 ขยายทอประปาเพ่ือ
การเกษตร บ.หนองแวง ม.4

เพ่ือใหประชาชนไดใช
นํ้าประปาอยางท่ัวถึง

วางทอเพ่ิมเติม ยาว
500 ม.

50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง

3 กอสรางรั้วลวดหนามลอม
สระผลติประปา บ.ดอนตะ
หนิน ม.5

1.เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําในการ
อุปโภคที่สะอาด
2.เพื่อความปลอดภยัในทรัพยสิน

ลอมรั้วลวดหนาม
บริเวณสระนํ้าท่ีผลิต
ประปา จํานวน 1 แหง

150,000 150,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาด

กองชาง

4 กอสรางประตูเปด-ปดนํ้าเขา
สระนํ้าผลิตระบบประปา บ.
ดอนตะหนิน ม.5

เพ่ือชักนํ้าเขาสระในชวงฤดู
ฝนหรือนํ้าหลาก

ประตเูปด-ปด สระผลติ
นํ้าประปา 1 จุด

50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

5 จัดซื้อทอ พีวิซี นํานํ้าเขาสระ
หนองหนองกวา. ม..11

เพ่ือนํานํ้าเขาสระสระหนอง
กวาง ม.11 ผลิตนํ้าประปา

ทอนํ้า พีวีซี ขนาด 4.00
น. ยาว 400 ม.

100,000 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าอยาง
เพียงพอ

กองชาง

6 กอสรางระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย สระหนองกวาง

เพ่ือนํานํ้าเขาสระสระหนอง
กวาง ม.11 ผลิตนํ้าประปา

ระบบสบูนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย 1 แหง

100,000 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าอยาง
เพียงพอ

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

7 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานดอนหวาย
ม.14

เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้า
สะอาดใชในการอุปโภค

ระบบประปาท่ีเปน
สะอาด สะดวก

50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

กองชาง

8 ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีนํ้าสําหรับเด็ก
บริโภคท่ีสะอาดตาม
สุขอนามัย

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
จํานวน 2 เครื่อง/ 2
ศูนย

200,000 200,000 200,000 1.จํานวนเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพดี
ขึ้นเพิ่มขึ้น
2.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

เด็กนัดเรียนมีน้ําสะอาดบริโภค
อยางพอเพยีง

-กองชาง
-กอง
การศึกษา

9 ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าประปา
บานหนองแวง ม.4

1.เพ่ือใหมีนํ้าสะอาดใช
อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
จํานวน 1 ชุด

200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

มีน้ําสะอาดใชอุปโภค-บริโภค กองชาง

10 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานสําโรง
ม.1

เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้า
สะอาดใชในการอุปโภค

ระบบประปาท่ีเปน
สะอาด สะดวก

50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ขุดลอกคลองชักนํ้าจาก
คอลงอีสานเขียว เขา
หนองอีโซ บ.สําโรง ม.1

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

คลอง กวาง 1 ม.
ยาว 925 ม. ลึก 1 ม.

150,000 150,000 150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

กองชาง

2 ขุดลอกหนองอีโซ
บ.สําโรง   ม.1

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

คลอง กวาง 80 ม. ยาว
120 ม. ลึก 4 ม.

200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

3 ขุดลอกสระวังนํ้าเย็น
บ.ทุงมน ม.2

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร , อุปโภคบริโภค
2.เพื่อแกไขปญหาภัยแลง

สระกวาง 80 ม. ยาว 100
ม. ลึก 3 ม. ระบบทอนํ้า
ยาว 670 ม.

150,000 150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาด

กองชาง

4 ขุดลอกสระแดง
บ.ทุงมน ม.2

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

สระ กวาง 70 ม. ยาว 90
ม. ลึก 4 ม.

105,000 105,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

5 ขุดลอกเลิงบอ
บ.ทุงมน ม.2

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 50 ม. ยาว
100 ม. ลึก 2.50 ม.

100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําอยาง
เพียงพอ

กองชาง

6 ขุดลอกหนองเดิ่น
บ.ตําแย ม.3

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 50 ม. ยาว
100 ม. ลึก 2.50 ม.

100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําอยาง
เพียงพอ

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

7 ขุดลอกหนองแวง
บ.หนองแวง ม.4

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 70 ม. ยาว 90
ม. ลึก 2 ม.

200,000 200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางสะอาด
เพียงพอ

กองชาง

8 ขุดลอกหนองโพธ์ิ
บ.ดอนตะหนิน ม.5

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 80 ม. และ
200 ม. ลึก 1.50 ม.

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

ประชาชนมีน้ําใช
อยางทั่วถึง

กองชาง

9 กอสรางวางทอสงนํ้าจาก
คลองระหานถึงสระ
ประชาสามัคคี บ.โคก
เพ็ด ม.6

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

วางทอ เสนผาศูนยกลาง
กวาง 6.00 น. ยาว
2,665 ม.
หนา 0.10 ม. .

500,000 500,000 1.จํานวนคลองชักน้ําเพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

10 ขุดลอกหนองประจาํ
หมูบานโคกสวาง ม.7

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร อุปโภค
2.เพื่อแกไขปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 170 ม.
ยาว 280 ม. ลึก 3 ม.

2,400,000 2,400,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยใน
ทรัพยสินประชาชน
มีน้ําใชอยางสะอาด

กองชาง

11 ขุดลอกกุดเวียนใน-นอก
เลิงตาคาย
บ.โคกสวาง ม.7

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดพ้ืนท่ี200 ไร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

12 ขุดลอกคลองชักนํ้าเขา
หนองไมตาย
บ.หนองไมตาย ม.8

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 6 ม.
ยาว 1,800 ม. ลึก 4 ม.

1,080,000 1,080,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

13 ขุดลอกหนองไมตาย
บ.หนองไมตาย ม.8

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 70 ม.
ยาว 83 ม. ลึก 3 ม.

210,000 210,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ํา
อยางเพียงพอ

กองชาง

14 ขุดลอกหนองสาธารณะ
บ.โคกสะอาด ม.9

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 70 ม.
ยาว 90 ม. ลึก 3.50 ม.

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

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

15 กอสรางคลองชักนํ้าเขา
สระหนองกวาง
บ.หนองกวาง ม.11

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 1.50 ม.
ยาว 500 ม. ลึก 1 ม.

20,000 20,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

16 ขุดลอกคลองชักนํ้า จาก
คลองอีสานเขียวเขา
หนองหวาย ม.14

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 1.50 ม.
ยาว 800 ม. ลึก 1.50 ม.

60,000 60,000 60,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

17 กอสรางฝายชะลอนํ้า
คลองระหาร ม.14

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 5 ม.
ยาว 8 ม. สูง 5 ม.

200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

18 ขุดลอกคลองสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร(คลองใสไก
บ.หนองกวาง ม.11

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 3 ม.
ยาว 3,000 ม. ลึก 2 ม.

200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

19 ขุดลอกหนองหวาย
บ.ดอนหวาย ม.14

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 50 ม.
ยาว 100 ม.
ลึก 2.50 ม.

100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

20 ขุดลอกคลองละหาน
บ.ตําแย ม.3

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 10 ม.
ยาว 1,000 ม.ลึก 3
ม.

450,000 450,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

กองชาง

21 กอสรางฝายเก็บนํ้าลํา
หวยแอก บ.ตําแย ม.3

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 5 ม.
ยาว 8 ม. สูง 5 ม.

100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาด

กองชาง

22 กอสรางประตูระบายนํ้า
คลองชลประทาน
บ.โนนยูง ม.13

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกไขปญหาภัยแลง

จํานวน 1 แหง 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

23 กอสรางฝายเก็บนํ้า
หนองตะกุด
บ.ดอนตะหนิน ม.5

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 5 ม.
ยาว 8 ม. สูง 5 ม.

500,000 1.รอยละของจํานวนของฝายกั้นน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

กองชาง

24 กอสรางฝายนํ้าลนคลอง
อีสานเขียว

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

จํานวน 1 จุด 500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

25 กอสรางทอสงนํ้าจาก
ลําหวยแอก

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

จํานวน 3 จุด 1,500,000 1,500,000 1.รอยละของจํานวนแหลง
น้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีน้ําอยาง
เพียงพอ

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

26 ขุดลอกเลิงบอ
ม.2,11

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 300 เมตร
ยาว 400 เมตร  ลึก
2.50 เมตร

500,000 500,000 1.รอยละของจํานวนแหลง
น้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาด

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

27 ขุดลอกเลิงระคํา
ม.3,4,5

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 300 เมตร
ยาว 4000 เมตร  ลึก
2.50 เมตร

500,000 500,000 500,000 1.รอยละของจํานวนแหลง
น้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

28 ขุดลอกลําหวยแอก 1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 300 เมตร
ยาว 15,000 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

40,000,000 40,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลง
น้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
ทั่วถึง

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

29 ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 50 เมตร
ยาว 10 กิโลเมตร
ลึก 3.00 เมตร

5,000,000 5,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลง
น้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

ประชาชนมีน้ําใชอยาง
สะอาดเพียงพอ

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

30 ขุดลอกฆองวง
บ.หนองกวาง ม.11

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

กวาง 44 ไร –งาน
41 ตารางวา

7,500,000 7,500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางสะอาด

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

31 ขุดลอกสระนอย
บ.โนนยูง ม.13

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 100 เมตร
ยาว 120 เมตร  ลึก
2.50 เมตร

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

ประชาชนมีนํ้า
อยางเพียงพอ

-กองชาง

32 กอสรางฝายชะลอนํ้าคลอง
ละหาน บ.โคกสวาง ม.7

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตร
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาด กวาง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร  สูง 5
เมตร

100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนฝายกั้นน้ําน้าํที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

33 ขุดเจาะบอบาดาล พรอม
ติดตั้งระบบประปา บ.โคก-
สะอาด ม.9

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

จํานวน 1 จุด 150,000 150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่
เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางท่ัวถึง

กองชาง

34 ขุดลอกคลองสงนํ้าจาก
คลองชลประทานเลียบ
ถนนโคกกลาง

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรและเลี้ยงสัตว
2.เพื่อแกปญหาภยัแลง

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

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

ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

35 วางทอนํ้าสงนํ้าจาก เลิง-
ระคํา ถึงสระหนองแวง
บ.หนองแวง ม.4

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดทอ
เสนผาศูนยกลางกวาง
8 น้ิว ยาว 1,500
เมตร

300,000 300,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางท่ัวถึง

-กองชาง

36 ขุดลอกสระหนองแสง
(รอบนอกทําแกมลิง)

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 987
เมตร ยาว 150 เมตร
ลึก 3 เมตร

300,000 300,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใช
อยางสะอาด

-กองชาง

37 ขุดลอกสระประชา
สามัคคี บ.โคกเพ็ด ม.6

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค/บริโภค
2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 42 เมตร
ยาว 92 เมตร ลึก
3 .50 เมตร

(ป 58)
190,000

200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพิ่มขึ้น
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ

-กองชาง

38 สูบนํ้าจากคลองละหาน
เขาหนองไมตาย
บ.หนองไมตาย ม.8

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดทอ
เสนผาศูนยกลาง 6
น้ิว ยาว 2,000 เมตร

100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใช
อยางสะอาด

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน

39 ขุดลอกคลองมูก ม.
10,13

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง

ขนาดกวาง 1 ไร ลึก
2 ม.

500,000 500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ

ปลอดภัยในทรัพยสิน
ประชาชนมีนํ้าใช
อยางสะอาด

-กองชาง
-อบจ.
-กรม
ชลประทาน



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซม/จดัซื้อ
อุปกรณเสียงตามสายหมูบาน
ทุกหมูบาน  ม.1-14

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ขาวสารท่ีชัดเจนและท่ัวถึงยิ่งข้ึน

จํานวน 14 แหง 50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนไดรับประโยชน -กองชาง

2 ติดตั้งระบบหอกระจายขาว
เสียงไรสายประจําตําบล
หนองคาย

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ขาวสารท่ีชัดเจนและท่ัวถึงยิ่งข้ึน

จํานวน 1 แหง 100,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนไดรับรูขาวสาร
อยางท่ัวถึง

-กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอตามโครงการหมูบาน
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

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

อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
ประทายตามโครงการ
หมูบานตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนไดรับประโยชน สนง.ปลัด

2 ฝกอบรมการฟอกยอมสไีหม 1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สงเสริมการผลติของกลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหม

30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดีข้ึน
2.ประชาชนไดรับประโยชน

สนง.ปลัด

3 ปรับปรุงระบบนํ้าหยดการ
ปลูกหมอนเลี่ยงไหม

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สงเสริมการผลติของกลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหม

30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดีข้ึน
2.ประชาชนไดรับประโยชน

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

4 ฝกอบรมสงเสริมการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

สงเสริมการผลติของกลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหม

100,000 100,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดีข้ึน
2.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

5 แปลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนภายใต
โครงการฟารมตัวอยาง

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู
พรอมทําแผนสนับสนุนปจจัย
การผลิตจํานวนเกษตรกร

100,000 100,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

6 เกษตรยังชีพแบบพอเพียง 1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชน

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู
พรอมทําแผนสนับสนุนปจจัย
การผลิตจํานวนเกษตรกร

10,000 10,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

7 สงเสริมการปลูกหญาเพ่ือการ
เลี้ยงสตัวและทําเปนอาหาร
สํารองในชวงฤดูแลง

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือชีพของประชาชนและการ
รักษาสิ่งแวดลอม

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู
พรอมทําแผนสนับสนุนปจจัย
การผลิตจํานวนเกษตรกร

100,000 100,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ผลผลิตมีคณุภาพดีข้ึน
2.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร .



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

8 โครงการฝกอบรมการบรหิาร
จัดการการเลีย้งสัตวและการ
ปรับปรุงพันธุสัตว

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชนและ
การรักษาสิ่งแวดลอม

เกษตรกรเขารวมโครงการ
ถายทอดความรู  พรอมทําแผน
สนับสนุนปจจัยการผลติจํานวน
เกษตรกร

15,000 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

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

10 ปรับปรุงศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหนองคาย

เพ่ือปรับปรุงศูนยบริการ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

จํานวน 1 ศูนย
หมูท่ี ม.1-14 (ป58

50,000)

20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-ศุนยถายทอด
เทคโนโลยีฯ

11 ผลิตสินคาปลอดภัยและได
มาตรฐาน

1.เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน
2.เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนใหได
มาตรฐาน

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

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

1.ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น
2.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

12 สงเสริมการผลติขาว
หอมมะลิและผลิตเมลด็
พันธ

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน
2.เพ่ือสงเสรมิการปรับปรุงพันธุ
ขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน

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

10,000
(ป 58
5,000)

10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร .

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

14 โรงสีชุมชน เพ่ือใหมีโรงสีขาวท่ีบริการโดย
สวนรวมและบริหารจดัการรวมกัน
ในชุมชนอยางเปนธรรม

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
กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในตําบล

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

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

16 สงเสริมการแปรรูป
ถนอมอาหารในกลุม
แมบาน

เพ่ืออบรมใหความรูในการแปรรูป
อาหารและถนอมอาหารในกลุม
แมบานและผูท่ีสนใจ

จํานวน 3 กลุม ม.
2,3,12

20,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

17 ฝกอบรมยุวเกษตรกร เพ่ือฝกอบรมนักเรียน/เยาวชนใหมี
ความรูและสนใจในการเกษตร
และเปนเครือขายในชุมชน

จํานวน 4 กลุม 4
โรงเรียน

30,000 30,000 1.รอยละของนักเรียน
เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนไดรับประโยชน -สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

18 สํารวจขอมลูการปลูกพืช
เศรษฐกิจ

เพ่ือใหไดขอมูลของปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีเปนปจจุบัน

จํานวนประชาชนท่ีปลูก
พืชเศรษฐกิจ ม. 1-14

30,000 30,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันกาํจัดโรคปาก
และเทาเปอย

1.เพ่ือควบคุมและปองกันการเกิด
โรคปากและเทาเปอยโค กระบือ

ฉีดวัคซีนใหกับโค
กระบือ 80-90 % ของ
สัตวในตําบลหนองคาย

25,000 25,000 25,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ประชาชนไดรับ
ประโยชน

-สนง.ปลัด
-สนง.ปศุสัตว

20 สงเสริมการใชปุยพืชสด
ปรับปรุงดินในนาขาว

1.เพิ่มรายไดใหแกประชาชน
2.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชพีของ
ประชาชนและรักษาสิ่งแวดลอม

ฝกอบรมเกษตรกรการ
ใชพืชสดเพ่ือการ
ปรับปรุงบํารุงดินปุย

(ป 58
40,000)

40,000 40,000 1.รอยละของประชาชน
เขารวมกิจกรรม

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(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

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

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.ปศุสัตว

5 นาไมแลงไมทวม
ดวยเกษตรทฤษฎี
ใหม

1.เพ่ือความเขาใจในการใชพ้ืนท่ีการทํานา
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
2.เพ่ือสนองแนวพระราชดําริ

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

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

6 ประมงหมูบาน 1.เพ่ือพัฒนาการทําประมงตามตามศักยภาพ
ของประชาชน
2.เพ่ือเปนรายไดเสรมิ

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

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.

7 ฝกอาชีพเยาวชนและ
เกษตรกรผูนํา

1.เพ่ือใหเยาวชนมีอาชีพท่ีเหมาะสมและมี
ภาวะผูนํา
2.เพ่ือหางไกลยาเสพตดิ

ม.1-14 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.เยาวชนมีอาชีพ
เสรมิเกิดภาวะผูนํา
และหางไกลยาเสพ
ติด

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร
อําเภอ จ.นม.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 อุดหนุนกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น

อุดหนุนกลุมอาชีพ
จํานวน 14 กลุม

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

1.ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

2 อุดหนุนการสงเสรมิการประกวด
ผลงาน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ของดี
อําเภอประทาย

เพื่อสงเสริมสินคา OTOP อุดหนุนงานของดี
อําเภอประทาย

40,000 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

สินคาOTOP ไดรับการ
สงเสริม

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

3 สงเสริมการประกวดผลงาน
ผลิตภณัฑ ของดีอําเภอประทาย

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อสงเสริมสินคา OTOP

คาใชจายในการ
สงเสริมผลิตภัณฑ
หัตถกรรมการเกษตร

40,000
(ป 58
40,000)

40,000 40,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

สินคาOTOP ไดรับการ
สงเสริม

-สนง.ปลัด

4 จัดตั้งสาธิตการตลาด (รานคา)
สนับสนุนกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตและกิจกรรมเครือขายแตละกลุม
ออมทรัพย

1.กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมี
ธุรกิจและกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2.หมูบานและสมาชกิไดรับ
ประโยชนเพิ่มขึ้น

จํานวน 3 ศูนย 350,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตมีความเขมแข็ง

-สนง.ปลัด
-สนง.ปศุสัตว

5 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรใน
กลุมแมบานเกษตรกร

1.เพื่อสรางมูลคาใหกับผลผลิต
เกษตรกร
2.เพื่อกลุมแมบานมีรายไดเสริม

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

1.กลุมแมบานมีผลผลิตที่
ที่มีมาตรฐาน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

6 คาใชจายในการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพกลุม
อาชีพตําบลหนองคาย

จัดทัศนศึกษาดูงาน 2
คร้ัง

50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

กลุมอาชีพมกีารพัฒนา
ความรูและประสบการณ
เพิ่มขึ้น

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

7 การแกไขปญหาความยากจนของหมูบาน เพื่อแกไขปญหาคนยากจนใหไดรับ
การชวยเหลือจากนโยบายของ
รัฐบาล

จัดเวทีประชาคมโดย
ทีมงานชุดปฏิบัติการแก
จน

150,000 150,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

คนยากจนเปาหมายไดรับ
การแกไขชวยเหลือใหพน
ขีดความยากจน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

8 การประชุมสัมมนาผูประกอบการผลิต
สินคา OTOP สินคาชุมชนระดับตําบล

1.เพื่อใหผูประกอบการเขาใจ
วิธีการบริหารจัดการและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
2.สงเสริมการตลาด

ผูประกอบการทุกกลุม 50,000 50,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ผูประกอบการผูผลิต
สินคา OTOP สิพัฒนา
ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

-สนง.ปลัด

9 ฝกอบรมอาชพีหลักสูตรระยะสั้น 1.เพื่อฝกอาชีพระยะสั้น
2.เพื่อสงเสริมการตลาด
3.เพื่อเปนอาชีพเสริม

ฝกอาชีพ 5 กลุมๆละ 20
คน

20,000 30,000 30,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได ลดรายจาย

-สนง.ปลัด
-กศน.ตําบล

10 สงเสริมอาชีพการประดิษฐดอกไมจันทน
ของชํารวย

1.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
2.เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

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

1.ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได
ลดรายจาย

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร

11 สงเสริมการออมโดยระบบสหกรณใน
หมูบาน/องคกร

1.เพื่อสงเสริมการออม
2.เพื่อการพึ่งพาตามระบบสหกรณ

14 หมูบาน และ
กลุมองคกรในตําบล

10,000 10,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

1.ประชาชนเขาใจใน
ระบบสหกรณ
2.ไดพึ่งพาซ่ึงกันและกัน

-สนง.ปลัด
-สนง.เกษตร



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียนบานโคกเพ็ด
ตามโครงการไรนาสวนผสม

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบาน
โคกเพ็ด

19,000 19,000 1.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

1นักเรียนรูจักการใชชวีิต
รวมกันเกิดประสบการณจริง
2 นักเรียนไดเขาใจในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

2 อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแย
ตามโครงการเกษตรพอเพียง
เลี้ยงชีวิต

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสงเสรมิอาหารกลางวันเด็ก
ตลอดป

อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
ตําแย

60,000 60,000 1.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

1นักเรียนรูจักการใชชวีิต
รวมกันเกิดประสบการณจริง
2 นักเรียนไดเขาใจในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

3 อุดหนุนโรงเรียนวัดบานตําแย
ตามโครงการจดักิจกรรมตม
แนวพระราชดําริสนับสนุน
อาหารกลางวัน

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรมเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2เพ่ือสงเสริมอาหารกลางวันเด็ก
ตลอดป

อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
ตําแย

55,000 55,000 1.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

1.นักเรียนไดเขาใจในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2.มีอาหารกลางเพยีงพอและ
ตลอดป

กองการศึกษา

4 แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง 1.เพ่ือกอสรางเรือนเพาะชํา
2.เพ่ือจัดทําแปลงเกษตรตามตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

พ้ืนท่ีท่ีทําการ อบต. 10,000 10,000 1.รอยละของ
จํานวนพื้นที่สาธิต
การเกษตร

1.เรือนเพาะชําและแปลง
สาธิตการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงาน
ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 จัดงานประเพณแีหเทียน
พรรษา

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 20,000
(ป 58

15,000)

20,000 20,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบ
สานประเพณไีทยครบทุก
หมูบาน

กองการศึกษา

2 สงเสริมกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

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

ประชาชนเขารวมกิจกรรมวัน
ลอยกระทงครบทุกหมูบาน

กองการศึกษา

3 รณรงคสรางจติสํานึกในดาน
คุณธรรม  และจริยธรรม

เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกดานคณุธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

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

ประชาชนมีจิตสํานึกดาน
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-กองการศึกษา

4 สงเสริมใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมสําคญัทางศาสนา

เพ่ือใหประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา

จํานวน ปละไมนอย
กวา 6 ครั้ง

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

ประชาชนเขารวมกิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนาทุก
ครัวเรือน

กองการศึกษา

5 กิจกรรมวันสําคัญ
(วันพอ,วันแม)

เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความ
รักตอคุณพอ คณุแม

ผูเรยีนทุกคนทํา
กิจกรรม  รวมกันใน
วันพอ  และวันแม

10,000
(ป 58
5,000)

10,000 10,000 1.รอยละของ
นักเรียนเขารวม
กิจกรรม

ผูเรยีนรูจักการแสดงออกและ
รูถึงความสําคญัของพอ

กองการศึกษา



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

6 จัดงานรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน 1 ครั้ง 80,000
(ป 58
50,000)

80,000 80,000 1.รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรม

ผูสูงอายุและประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 600 คน

กองการศึกษา

7 จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 150,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบ
สานประเพณไีทยครบทุก
หมูบาน

กองการศึกษา

8 จัดงานประเพณลีงแขก
เก่ียวขาว

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย
ใหคงอยูสืบไป

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 15,000 1.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบ
สานประเพณไีทยครบทุก
หมูบาน

-สนง.ปลัด
-กอง
การศึกษา



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือการจางเหมาบริการ
ผูประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กเล็ก 2 ศูนย

55,000
(ป 58 431,200)

55,000 55,000 1.รอยละของ
ประชาชนท่ีเขารวม
กิจกรรม

เด็กวัยเรียนทุกคนได
รับประทานอาหาร
กลางวันตามนโยบาย
ของรัฐบาล

กอง
การศึกษา

2 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กในพ้ืนท่ีไดเขา
รวมกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง 14 หมูบาน
4 โรงเรียน (ป 58  100,000)

120,000 120,000 1.รอยละของเด็ก
นักเรียนท่ีมสีุขภาพดี

ภาวะทางสุขภาพ
อนามัยของเด็กวัย
เรียนดีข้ึน

กอง
การศึกษา

3 พิธีมอบอนุบัตรกอนวัย
เรียน

เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ
ใหเด็กท่ีผานการเรยีน
จากศูนย

เด็กท่ีผานการเรยีนจากศูนยฯ
จํานวน 2 ศูนย

10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ
นักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม

เด็กกอนวัยเรยีนภูมิใจ
มีขวัญกําลังใจดีข้ึน

กอง
การศึกษา

4 อาหารเสริม (นม) ระดับ
ประถมศึกษา

เพ่ือสงเสริมโภชนาการ
เด็กวัยเรียน

ซื้อนมใหเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจาํนวน 4
โรงเรียน

800,000
(ป 58  791,289)

800,000 800,000 1.รอยละของ
นักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม

ภาวะทางโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียนดีข้ึน

กอง
การศึกษา

5 อาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสงเสริมโภชนาการ
เด็กกอนวัยเรยีน

ซื้อนมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย

200,000
(ป 58  164,072)

200,000 200,000 1.รอยละของ
นักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม

ภาวะทางโภชนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียนดี
ข้ึน

กอง
การศึกษา



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

6 สนับสนุนการจัดซื้อสื่อ
และวัสดุการเรียนการ
สอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือจัดใหมีสื่อการการ
เรียนรูท่ีหลากหลายสําหรบั
บริการศึกษาสําหรบัเด็กกอน
วัยเรียน

เด็กกอนวัยเรยีน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย

50,000 50,000 50,000 1.รอยละของเด็กกอวัยเรียน
นักศึกษาที่ไดรับประโยชน

1.เด็กกอนวัยเรียนมี
สื่อสําหรับคนควาการ
เรียนการสอนอยาง
เพียงพอ

กองการศึกษา

7 จางเด็กนักเรยีน
นักศึกษา  ทํางานในชวง
ปดภาคเรียนฤดรูอน

เพ่ือใหนักเรียน นักเรยีน
นักศึกษามีงานทําและมรีาย
ระหวางปดภาคเรียน

ใหนักเรียนนักศึกษาใน
พ้ืนท่ี

40,000 40,000 1.รอยละของนักเรียน,
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

เด็กนักเรยีน
นักศึกษา  ทํางานมี
รายไดในชวงปดภาค
เรียนฤดรูอน

กองการศึกษา

8 คาใชจายในการจัด
ประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก-
เล็ก

1.เปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางผูปกครองและ
อบต.
2.เพ่ือใหผูปกครองมั่นใจใน
การใหบริการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ผูปกครองของเด็กเล็ก
ท้ัง 2 ศูนย

5,000
(ป 58
5,000)

5,000 5,000 1.รอยละของประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม

ประสิทธิภาพในการ
เรียนของนักเรียนดี
ข้ึน

กองการศึกษา

9 กอสรางสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีสนามเด็กเลน
พรอมอุปกรณท่ีมาตรฐาน
และสถานท่ีกวางขวาง

จํานวน 1 แหง 50,000 500,000 1.รอยละของจํานวน
นักเรียนที่เขารวมกจิกรรม

มีสนามเด็กเลนพรอม
อุปกรณท่ีมาตรฐาน
และ เพียงพอ

-กองการศึกษา
-กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(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.ศูนยฯมึความสวยงาม
ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตามเกณฑ
ตัวชีวัด

-การศึกษา
-กองชาง

11 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหเด็กไดนอนหลับสบาย
เต็มท่ี
2.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพท่ีสมบรูณ
แข็งแรง

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

1.นักเรียนไดพักผอน
เต็มที่ และมีสุขภาพดี

-กองการศึกษา
-กองชาง

12 กอสรางอางลางหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหเด็กมีท่ีลางหนาแปรงฟน
ท่ีปลอดภัย

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

1.มีที่ลางหนาแปรงฟนที่
สะอาดและปลอดภยั

-กองการศึกษา
-กองชาง

13 กอสรางท่ีน่ังพักผอนรอเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีท่ีน่ังพักของผูปกครอง
รอรับเด็กนักเรียนกลับบาน และ
เพ่ือพักผอนท่ัวไป

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

1.มีที่นั่งพักรอรับเด็ก
นักเรียนที่สบาย

-กองการศึกษา
-กองชาง

14 กอสรางหองสุขาเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีหองสุขาเด็กท่ีมาตรฐาน
ปลอดภัย เปนไปตามตัวช้ีวัด

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

1.มีหองสุขาเด็กที่มาร
ฐานปลอดภัยเปนไปตาม
ตัวชี้วัด

-กองการศึกษา
-กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(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

-กองการศึกษา
-กองชาง

16 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหเด็กไดนอนหลับสบาย
เต็มท่ี
2.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพท่ีสมบรูณ
แข็งแรง

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

1.นักเรียนไดพักผอน
เต็มท่ี และมีสุขภาพดี

-กองการศึกษา
-กองชาง

17 ปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทท่ีความสวยงาม ปลอดภัย
2.เพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด

จํานวน 2 แหง 200,000
(ป 58
141,500)

100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรียนที่
พึงพอใจ

1.ศูนยฯมึความ
สวยงาม ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตาม
เกณฑตัวชีวัด

-กองการศึกษา
-กองชาง

18 อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
โคกเพ็ดตามโครงการเลี้ยง
ปลาดุก

1.เพ่ือใหเด็กไดรู เขาใจในการเลี้ยง
ปลา
2.เพ่ือเปนอาหารกลางวัน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานโคกเพ็ด (ป 58

20,000)

20,000 20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนรูแลเขาใจ
ในการเลี้ยงปลา
2.นักเรียนมีอาหาร
กลางวันเสริมและเปน
รายได

-กองการศึกษา
-กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

19 อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
โคกเพ็ดตามโครงการ
เลี้ยงไกพันธุไข

1.เพ่ือใหเด็กไดรู เขาใจในการเลี้ยง
ไกพันธไข
2.เพ่ือเปนอาหารกลางวัน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานโคกเพ็ด

20,000 1.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนรูแลเขาใจในการ
เลี้ยงไกพันธุไข
2.นักเรียนมีอาหารกลางวัน
เสรมิและเปนรายได

-กองการศึกษา
-รร.วัดบานโคก
เพ็ด

20 อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรฯตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสงเสรมิอาหารกลางวันเด็ก

อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี

30,000 1.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม
2.รอยละของนักเรียนที่
ไดรับอาหารกลางวัน

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

-กองการศึกษา
-รร.ไตรราษฎรฯ

21 อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรฯตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

1.เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหนักเรียน และเยาวชน
2.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเด็กนักเรียนและเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี

20,000 20,000 1.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม
2.รอยละของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น

1.นักเรียนและเยาวชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม เปนคนดี
ของสังคม

-กองการศึกษา
-รร.ไตรราษฎรฯ

22 อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรฯตามโครงการ
ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี
สนามกีฬาโรงเรยีน
2.เพ่ือใหบริบทของสถานศึกษา
ครบองคประกอบ

อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎรสามัคคี

40,000 40,000 1..รอยละของความพึง
พอใจของประชาชน
2.รอยละของผลการ
ประเมินของโรงเรียน
เพิ่มขึน้

1.อาคารสถานท่ี สวยงาม
2.นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปมีท่ีออกกําลัง
กาย

-กองการศึกษา
-รร.ไตรราษฎรฯ



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

23 อุดหนุนโรงเรียนบานทุง
มนฯตามโครงการอบรม
ศีลธรรม คายคณุธรรม
จริยธรรม

1.เพ่ือปลูกฝงศีลธรรม คณุธรรม
จริยธรรมใหนักเรียน และเยาวชน
2.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เด็ก และเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ทุงมนวิทยาคาร

20,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนและเยาวชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม เปนคนดี
ของสังคม

-กองการศึกษา
-ร.ร.บานทุงมน

24 อุดหนุนโรงเรียนบานทุง
มนวิทยาคาร ตาม
โครงการวิตชีวิตพอเพียง

1.เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาแนว
ทางการประกอบอาชีพวิ๔พอเพียง
2.เพ่ือพัฒนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบาน
ทุงมนวิทยาคาร

60,000 60,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียน รูและเขาใจในการ
เรียนรูตามหลักพอเพยีง
2.นักเรียนนําความรูไปพัฒนาตอ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

-กองการศึกษา
-ร.ร.บานทุงมน

25 อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน
ตําแย ตามโครงการ
กิจกรรมทํานาในแปลง
สาธิต

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในกิจกรรม
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสงเสรมิอาหารกลางวันเด็ก

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บานตําแย

30,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม
2.รอยละของนักเรียน
ที่ไดรับอาหารกลางวัน

1นักเรียนรูจักการใชชวีิตรวมกัน
เกิดประสบการณจริง
2 นักเรียนไดเขาใจในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

-กองสวนการศึกษา
-ร.ร วัดบานตาํแย

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

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารสํานักงานให
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการ
สอน

อุดหนุน กศน.อ.
ประทาย

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

1.มีสถานท่ีจัดการเรยีนการ
สอนท่ีนาเรียน
2.บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปไดเขาใช
บริการ

-กองการศึกษา
-กองชาง
-กศน.ตําบลหนอง
คาย



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

27 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
บริการการแขงขันกีฬาสี
ภายใน

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี
ความรูความเขาใจในการแขงข้ัน
กีฬา
2.เพ่ือการมีสวนรวมจากประชาชน
ผูปกครอง

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตบริการ

30,000 1.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

1.นักเรียนไดทํากิจกรรม
รวมกันมีความรูความเขาใจ
ในการแขงข้ันกีฬา
และผูปกครองไดรวมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

28 กอสรางอาคาร
เอนกประสงคศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหมีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ตางๆของ ศพด.

ศพด.ในสังกัด จํานวน
2 ศูนย

200,000 1.รอยละความพึง
พอใจประชาชน
เพิ่มขึ้น

1.นัดเรียนมาสถาท่ีจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสม
2.พัฒนานาการของเด็ก

-กอง
การศึกษา
-กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทยเพ่ือ
ควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา

เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา 1.วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
200 โดส
2.คาตอบแทนในการฉีดวัคซีน
14 คน

ป 58
25,000

25,000 25,000 1.รอยละของจํานวน
สุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัข
บาที่ลดลง

ลดอัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบาในชุมชน

สํานักงานปลัด

2 โครงการเยี่ยมแม
หลังคลอด

1.เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
3.เพ่ือขวัญกําลังใจของประชาชน

1. ออกเยี่ยมคุณแมท่ีคลอดใหม
พรอมของขวัญ

5,000 -รอยละของสตรีที่
ตั้งครรภที่ไดรับ
ประโยชน

สตรีหลังคลอดมีขวัญ
กําลังใจที่ดี

สนง.ปลัด

3 โครงการรวมพลัง
สรางสุขภาพสู
เมืองไทยแข็งแรง

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

ประชาชนตระหนักถึง
วิธีการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวชุมชนใหมี
สุขภาพดีโดยวธิีการสราง
สุขภาพอยางตอเนื่อง

สํานักงานปลัด

4 พัฒนาเครือขาย
ผูสูงอายุ

อบรมฟนฟูความรูเครือขาย
ชมรมผูสูงอายุ

จํานวน 100 คน 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของผูสูงอายุ
ที่ไดรับประโยชน

สมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับ
ความรูในหารดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกตอง

-สนง.ปลัด
-รพ.สต.สําโรง

5 กอสรางศูนย
สุขภาพชุมชน ม.12

1.เพื่อการบริการดานสุขภาพอยางทั่วถงึ
2.เพื่อการเขาถึงสถานบริการอยาง
รวดเร็ว

กอสรางอาคารสํานักงานศูนย
สุขภาพชุมชน จํานวน 1 หลัง

500,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับบริการ
อยางทั่วถึงและสะดวก
รวดเร็วขึ้น

-สง.นปลัด
-รพ.สต.สําโรง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

6 โครงการเสริมสราง
เครือขายการจัดระบบ
บริการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

1.เพ่ือสรางเครือขายคนพิการได
รวมกลุมกันอยางท่ัวถึง
2.เพ่ือการเขาถึงผลประโยชนของ
คนพิการไดตามสิทธิ

จัดประชุมแนวทางการ
จัดตั้งเครือขายคนพิการ
และผูดุแล 14 หมูบาน
184 คน

130,000 1.รอยละของคนพิการ
ที่ไดรับประโยชน

ผูพิการไดรับบริการอยาง
ท่ัวถึงและสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน

สนง.ปลัด

7 โครงการควบคมุ
ปองกันการตั้งครรภ
ไมพึงประสงคในวัยรุน

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

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ในตําบลหนองคาย 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

8 ตรวจสุขภาพประจําป
ของพนักงาน  อบต.

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร

จัดตรวจสุขภาพอยางนอย
ประจําป 1 ครั้ง

1.รอยละของ
จํานวนพนักงานท่ี
ใสใจการดูแลรักษา
สุขภาพเพ่ิมข้ึน

1.บุคลากรของหนวยงาน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพมากข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 สํารวจและจดัเก็บ
ขอมูล  จปฐ. และ
กกช.2ค.

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

1.สรุปแบบสํารวจและคนปญหา
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.จัดพิมพแบบสํารวจ  จปฐ.
ในป 2559-2561

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.จัดการประชุมสระดับตําบล
เพ่ือแลกเปลีย่นความรู
ประสบการณและเสริมวิชาการ
ปละ 2 ครั้ง

100,0000 -รอยละของจํานวน
ชมรมเครือขาย
ผูสูงอายุในอําเภอ
ประทาย

มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
แลพะมีกิจกรรมการรวม
กลุมทุกชุมชน

-สนง.ปลัด
-พช. อ.
ประทาย

3 ชวยเหลือผูพิการ
และผูยากไร ตําบล
หนองคาย

1.เพ่ือใหผูพิการไดรับรูสิทธิและ
เขาถึงบริการท่ีภาครัฐจักบริการ
ใหอยางสะดวกและรวดเร็ว
2.เพ่ือใหครอบครัวชุมชนมีสวน
รวมในการชวยเหลือผูพิการ

1.เพ่ือใหสามารถชวยเหลือผู
พิการไดในเบื้องตน
2.จัดตั้งชมรมผูพิการทุกตําบล

75,000 75,000 -รอยละของคนพิการ
ไดรับประโยชน

1.มีการจัดตั้งชมรมผูพิการ
ทุกตําบล
2.ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือตามความ
เหมาะสม

-สนง.ปลัด
-พช. อ.
ประทาย



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

4 วันผูสูงอายุ
แหงชาติและ
ครอบครัว

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผูสูงอายุ
2.เพ่ือใหครอบครัวชุมชนไดแสดงออก
ซึ่งความกตัญูกตเวทีและความอาทร
ตอผูสูงอายุ

ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิก
เครือขายชมรมผูสูงอายุ
ตําบลหนองคาย  จํานวน
ไมนอยกวา 300 คน

20,000 -รอยละของ
ผูสูงอายุท่ีไดรับ
ประโยชน

มีการจัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุแลพะมีกิจกรรม
การรวมกลุมทุกชุมชน

สนง.ปลัด

5 ประชุมสมัมนา
เครือขายองคกร
สตรีทุกหมูบาน

สตรมีีความรูเขาใจการบริหารงานใน
องคกร/เครือขาย

คณะกรรมการองคกรสตรี
หมูบานละ 10 คน

30,000 -รอยละขององคกร
สตรีในตําบล

มีการจัดตั้งเครือขาย/
องคกรกลุมสตรีและมี
กิจกรรมการรวมกลุม

-สนง.ปลัด
พช. อ.
ประทาย

6 ฝกอาชีพสําหรับคน
พิการ 1 ครอบครัว
1 กลุม

1.เพ่ือใหคนพิการมีอาชีพท่ีเหมาะสม
ใหกับตัวเอง
2.เพ่ือใหคนพิการมีรายไดพ่ึงพาตวัเอง
ได
3.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชนลด
ภาระทางสังคม

คนพิการ ผูท่ีสนใจ จาก
14 หมูบานไมนอยกวา 14
กลุม

10,000 -รอยละของคน
พิการไดรับ
ประโยชน

1.ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือดานอาชรพ
ตามความเหมาะสม

-สนง.ปลัด
-พช. อ.
ประทาย

7 อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง มีสขุภาวะที่
สมบูรณแข็งแรง  มีทักษะในการดูแลตัวเอง
และมีสวนรวมในการจัดปจจัยสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จํานวน 14 หมูบาน 210,000
(ป 58
210,000)

210,000 210,000 1.รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ที่ไดรับประโยชน

ประชาชนมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพของ
ตัวเองครอบครัวและ
ชุมชน

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

8 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

1.เพ่ือการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ใหบริการสาธารณสุขตามอํานาจ
หนาท่ีของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ใหบริการ
ประชาชนทุกคนภายใน
ตําบลหนองคาย

120,000
ป 58
100,000

120,000 120,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน

การบริการดานสาธารณสุข
ตามอํานาจหนาทีข่อง
กองทุนอยางครอบคลุม
ทั่วถึง

-สนง.ปลัด
-พช. อ.ประทาย

9 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

1.เพ่ือการสงเคราะหดานสวัสดิการท่ี
เขารวมเปนสมาชิก

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนองคาย

30,000 30,000 -รอยละของสมาชิก
กองทุนฯไดรับ
ประโยชน

การบริหารงานกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

-สนง.ปลัด
พช. อ.ประทาย

10 สนับสนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
หนองคาย

สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตีําบลหนอง
คาย

35,000 35,000 -รอยละของสมาชิก
กองทุนฯที่ไดรับ
ประโยชน

การบริหารงานกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

-สนง.ปลัด

11 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูสูงอายุ

1.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม
เหมาะสมตามวัย
2.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับ
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขตตําบลหนอง
คาย ไมนอยกวา 600 คน

150,000 150,000 -รอยละของจํานวน
ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรม

1 ผูสูงอายุมีขวญักําลังใจ
2 ผูสูงอายุไดปฏิบัติตนใน
สังคมไดอยางมีความสุข

สนง.ปลัด

12 จัดทําแผนสิทธิ
มนุษยชน

1.เพ่ือใหมีแผนสิทธิมนุษยชน
2.เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล

จัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
ตามกระบวนการ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ

รอยละของ
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพิ่มขึ้น

1 มีแผนสิทธิมนุษยชน
2 บริหารงานเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล

สนง.ปลัด

13 อบรมใหความรู
เรื่องสิทธิมนุษยชน

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจในสิทธิ
และหนาท่ีพลเมืองใหกับประชาชน

จัดอบรม 1 ครั้ง 10,000 10,000 รอยละของประชาชน
เขาใจในสิทธิและ
หนาที่พลเมืองเพิ่มขึ้น

1 ประชาชนเขาใจในสิทธิ
และบทบาทหนาที่พลเมือง
2 เกิดสันติสุขในสังคม

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 จัดหาอุปกรณกีฬา
สนับสนุนหมูบาน

1.เพ่ือใหทุกหมูบานมีอุปกรณกีฬา
อยางพอเพียง

สนับสนุนอุปกรณ
กีฬาจํานวน 14
หมูบาน

80,000
(ป 58
70,000)

80,000 80,000 -รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

1.ประชาชนและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนสุขภาพ  ราง
การแข็งแรง

กอง
การศึกษา

2 จัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด
หนองคายเกมส

1.เพ่ือใหเด็กเยาวชน ประชาชน
รวมแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ

จัดการแขงขนกีฬา 1
ครั้ง

120,000
(ป 58
1200,000)

120,000 120,000 -รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
เขารวมโครงการ

1.ประชาชนและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนสุขภาพ  ราง
การแข็งแรง

กอง
การศึกษา

3 กอสรางลานกีฬา/
จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย

1.เพ่ือใหประชาชน/ยาวชนมีสนาม
กีฬาในการออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา
ภายในหมูบานทุก
หมูบาน

1,000,000 1,000,000 -รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

1.ประชาชนและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง

-กองชาง
-กอง
การศึกษา

4 สงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬา

1.เพ่ือจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอ,จังหวัด

นักกีฬาในเขตตําบล 10,000
(ป 58
10,000)

10,000 10,000 -รอยละของนักกีฬาท่ี
เขารวมโครงการ

1.องคกรไดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกับ
สวนกลาง

-กอง
การศึกษา

6 กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

1.เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมี
สถานท่ีออกําลังกายอยาง
2.เพ่ือใหเยาวชนหางไกลยาเสพตดิ

บานโคกสวาง ม.7 500,000 500,000 -รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ประชาชนมีสถานท่ี
เลนกีฬาอยางเหมาะสม

-กองชาง
-กอง
การศึกษา



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

7 อุดหนุน
สถานศึกษาในเขต
บริการ จัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ป
2559

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม
2.เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมโรงเรยีน
ดานนันทนาการ

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขต 4 แหง และ
ศพด. 2 ศูนย

120,000
(ป 58
120,000)

120,000 120,000 1 รอยละของเด็กใน
พ้ืนท่ีไดเขารวมกิจกรรม
2 รอยละของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ

1 นักเรียน เด็ก และ
ประชาชนไดเขารวม
กิจกรรม

กอง
การศึกษาฯ



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 เงินสํารองจาย 1.เพ่ือปองกัน แกไข และบรรเทาความ
เดือดรอนใหประชาชนกรณฉีุกเฉนิ
เรงดวน

จํานวน 14
หมูบาน

200,000
(ป 58
153,000)

200,000 200,000 1.รอยละของ
งบประมาณ
2.รอยละของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ

1.มีงบประมาณรองรับเพ่ือการ
แกไขปญหาความเดือดรอน
กรณีฉุกเฉินเรงดวน
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.รอยละของจํานวน
เหตุทะเลาะวิวาทของ
เด็กเยาวชนลดลง

1.เกิดเครือขายหรือแนวรวมใน
การตอตานการแพรระบาดของ
ยาเสพตดิ
ตลอดจนสรางความเขาใจถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพตดิ

สนง.ปลัด

3 สนับสนุน
เครื่องแบบให
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(อพปร.)

1.เพ่ือใหอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพล
เรือนมีเครื่องแบบในการปฏิบตัิหนาท่ี
2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

จํานวน 20 ชุด 50,000
(ป 58
47,500)

50,000 1.รอยละของ
อปพร.พึงพอใจ

1.อปพร. ท่ีมีเครื่องแบบท่ีใชใน
การปฏิบัตหินาท่ี
2.การปฏิบัติงานของ  อปพร.
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(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.บุคลากรในตําบลท่ีปฏิบตัหินาท่ี
เปนหนวยเผชิญเหตุมีความรูและ
ทักษะในการคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภยัไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
2.ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสนิ
ขิงประชาชนซึ่งเปนผลจากสาธารณ
ภัยตางๆในพ้ืนท่ีลดลง

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
ลดลง

1.ผูนํามีประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบเรียบรอยระจาํหมูบานใหที
ความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีกําหนด
2.ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินมากข้ึน

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 รอยละของ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน

1.บคุลากรในตําบลมคีวามรู
ความสามารถในการปฏิบัติการเมือ่
เหตุอัคคีภยั
2.ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

7 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อพปร.)

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

จํานวน 20 นาย 50,000
(ป 58
77,500)

50,000 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 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 5,000 -รอยละของจํานวน
การทําผิดกฎ
จราจรลดลง

1.ประชาชนทําผิดจราจรลดลง -สนง.ปลัด
-สภ.
ประทาย



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(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 500,000 500,000 1.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

1.กองชาง
2.อบจ.

13 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณรักษา
ความปลอดภัย.

1. เพ่ือการปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพียงพอตอ
จํานวนสมาชิก อปพร.

จัดซื้อวิทยุสื่อสารและ
อุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยของ อปพร.

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

1.การปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สนง.ปลัด

14 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
พรอมอุปกรณ

1.เพ่ือบรรเทาภยัแลง/อุทกภัยใน
พ้ืนท่ี
2.เพ่ือสงเสรมิการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
พรอมอุปกรณสูบนํ้า

200,000 200,000 1รอยละของประชาชน
ที่ไดรับการชวยเหลือ
2รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.ชวยเหลือประชาชนจากภัย
แลง/นํ้าทวมไดทันตอ
สถานการณ
2.สนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 อบรมเยาวชน
หนองคายหางไกล
ยาเสพตดิ

1. เพ่ือสรางภาวะผูนําเยาวชนเปน
แบบอยางในการปองกันยาเสพตดิ
2. เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงพิษภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด

ผูนําเยาวชน
จํานวน
50 คน

100,000 100,000 100,000 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 500,000 500,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ
2.จํานวนปญหายาเสพติด
ลดลง

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2.ปญหายาเสพติดลดลง

1.กองชาง
2.อบจ.



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(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



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ปลูกตนราชพฤกษ
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล
หนองคาย

พ้ืนท่ีสีเขียวไม
นอยกวา 5 ไร

10,000 -รอยละของจํานวนตนราช
พฤกษท่ีเพ่ิมข้ึน

พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน สนง.ปลัด

2 ปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

เพ่ือปลูกพืชคลุมดินปองกันการ
พังทลายของขอบสระ

พ้ืนท่ีสีเขียวไม
นอยกวา 5 ไร

10,000 10,000 -รอยละของพ้ืนท่ีปลูกหญา
แฝก

1.ปญหาภัยแลงไดรับการแกไข
2.ลดปญหาการพังทลายของง
ขอบสระ

สนง.ปลัด

3 รณรงคประชาสัมพันธ
เพ่ือสรางจิตสํานึกให
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษธรรมชาติ

รณรงค
ประชาสมัพันธ
จํานวน 14
หมูบาน

5,000 5,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชนท่ีมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรฯเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สนง.ปลัด

4 โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติแม
ของแผนดินท้ัง
ประเทศ 77 แสนตน

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล
หนองคาย
2.เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล

ปลูกตนไมยืนตน
ในท่ีพ้ืนท่ีวางใน
ตําบลหนองคาย

10,000
(ป 58
10,000)

10,000 10,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

1. พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน
2.สรางความสมดลุใหกับ
ธรรมชาติ

สนง.ปลัด

5 จัดหาสถานท่ีทําลาย
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ตําบลหนองคาย

เพ่ือใหสถานท่ีกําจัดขยะรักษา
ความสะอาดและลดมลภาวะ

จํานวน 2 แหง 100,000 100,000 1.รอยละของปญหา
สิ่งแวดลอมลดลง
2.รอยละของประชาชนท่ีพึง
พอใจ

การกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 จัดหา/ซื้อถังขยะ เพ่ือใหมีถังขยะรองรับขยะมูล
ฝอย

14 หมูบาน 30,000 30,000 1.รอยละของปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง
2.รอยละของประชาชนที่มีจิตสาํนึก
ในการรักษาทรัพยากรฯเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีจิตสํานกึในการ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ใหมีมูลคา

สนง.ปลัด

2 ฝกอบรมคดัแยกขยะ
และเศษอาหารใน
ครัวเรือน

1.เพ่ืออบรมใหความรู เขาใจใน
การคัดแยกขยะ เศษอาหารหรือ
อ่ืนๆในครัวเรือน
2.เพ่ือลดปญหาขยะและปญหา
มลพิษ

ประชาชนทุก
ครัวเรือนใน
ตําบลหนองคาย

10,000
(ป58
5,000)

1.รอยละของปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง
2.รอยละของประชาชนที่มีจิตสาํนึก
ในการรักษาทรัพยากรฯเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีจิตสํานกึในการ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ใหมีมูลคา

สนง.ปลัด

3 ธนาคารขยะหมูบาน 1.เพ่ือเลี่ยนขยะใหมีมลูคา
2.เพ่ือสรางนิสัยการออม
3.เพ่ือประชาชนรับผดิชอบตอ
สวนรวม

14 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 1.รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับประโยชน
2.ประชาชนมีรายไดเสริม

ประชาชนมีจิตสํานกึในการ
กําจัดและคัดแยกขยะ
ใหมีมูลคา

สนง.ปลัด

4 ประกวดหมูบาน
ปลอดขยะ (Zero
Waste)

1.เพ่ือประชาชนบริหารจัดการ
ยะไดครบวงจร
2. เพ่ือใหหมูบานสะอาด นาอยู

14 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง
2.รอยละของประชาชนที่มีจิตสาํนึก
ในการรักษาทรัพยากรฯเพิ่มขึ้น

1.ไดหมูบานตนแบบในการ
บริหารจัดการขยะชุมชน
2.หมูบานสะอาด นาอยู
3.ไมปญหาสิ่งแวดลอม

สนง.ปลัด

5 หมูบานพัฒนาดีเดน 1.เพ่ือประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบาน
2. เพ่ือใหไดหมูบานนํารอง

14 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 1.รอยละจํานวนหมูบานทีพ่ัฒนาได
ตามเกณฑ
2.รอยละของประชาชนที่มีสวนรวม
พัฒนาเพิ่มขึ้น

1.ไดหมูบานตนแบบในการ
พัฒนา
2.หมูบานสะอาด นาอยู

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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
รับผิดชอบ2559

(บาท)
2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีทํา
การ อบต.

เพ่ือปรับปรุง ตอเตมิ ปรับภูมิทัศน
สถานท่ีราชการใหเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม นาอยู นาดู

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

สถานท่ีทํางาน เปนระเบียบ
เรียบรอยนาอยู นาดู นาชม
นาใชบริการ

สนง.ปลัด

2 โครงการพัฒนาภมูิ
ทัศนขางถนนระหวาง
หมูบาน

1.เพ่ือความเปนระเบียบ สวยงาม
2.เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

ถนนระหวาง
หมูบานในตําบล

10,000 10,000 1.รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึน
2.รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.เกิดความเปนระเบียบ
สวยงาม
2.มีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

สนง.ปลัด

3 โครงการติดตั้ง/จัดซื้อ
เครื่องหรืออุปกรณใน
การออกกําลังกาย

1.เพ่ือใหประชานไดใชเครื่องชวย
ออกกําลังกาย
2.เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนรักการ
ออกกําลังกาย

สวนสุขภาพ
ชุมชน หรือท่ี
สาธารณะ ใน
ตําบล

50,000 1.รอยละของสถานท่ีออก
กําลังการเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีออกกําลังกาย

1.ประชานไดใชเครื่องชวย
ออกกําลังกาย
2.ประชาชนรักการออก
กําลังกาย

สนง.ปลัด

4 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทท่ีความสวยงาม ปลอดภัย
2.เพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุด

จํานวน 2 แหง 300,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน
ผูปกครองนักเรยีนท่ีพึงพอใจ

1.ศูนยฯมึความสวยงาม
ปลอดภัย
2.มีมาตรฐานตามเกณฑตัวชี
วัด

1.สวน
การศึกษา
2.กองชาง

5 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระหนองโจด บ.โคก
เพ็ด ม.6

1.เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกาย
,พักผอน
2.เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม

ปรับเกรดรอบ
สระกวาง 8 ม.
ยาว 1,000 ม.

100,000 100,000 1.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ

1.มีสถานท่ีพักผอนและออก
กําลังกาย
2.สิ่งแวดลอมดีข้ึน

กองชาง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(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 -รอยละของประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน

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

สนง.ปลัด

2 จัดแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562)
และแผนชุมชน

เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามป
ของ อบต. และแผนชุมชน

จัดทําเวทีประชาคม
14 หมูบาน

20,000
(ป 58
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 58
145,000)

150,000 150,000 -รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีผานการ
ฝกอบรมเพ่ิมข้ึน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด

4 อบรมศึกษาดูงานนอก
พ้ืนท่ีของบุคลากร
ตําบลหนองคาย

1.เพ่ือใหผูนําในเขตตําบลหนอง
คาย ไดศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี
4.เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสาม
รถศักยภาพใหผูนํา

ผูนําทุกภาคสวน
จํานวน 200 คน

300,000
(ป 58
152,500)

300,000 500,000 -รอยละของจํานวนผูนํา
ท่ีไดเพ่ิมพูนความรู
ประสบการณ เพ่ิมข้ึน

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

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

5 ประชาสมัพันธการ
จัดเก็บรายได

เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

-จัดพิมพเอกสาร
200 ชุด
-เสียงตามสาย 14
หมูบาน

5,000 5,000 5,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน

1.การจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน สนง.ปลัด

6 จัดทําปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและการจัดเก็บ
รายได

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการจัดเก็บ
รายได

จัดทําปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและการจัดเก็บ
รายได 1 ครั้ง

50,000
(ป 58
30,000)

50,000 50,000 -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 10,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนาตําบล

1.ผูนํามีความรูความเขาใจใน
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

สนง.ปลัด

8 การจัดการเลือกตั้ง คาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป
หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาฯ

การดําเนินการ
เลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาฯ (กรณีพนจาก
ตําแหนง)

300,000 500,000 500,000 -รอยละของจํานวนผูไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สนง.ปลัด



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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 หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

9 อบต. เคลื่อนท่ี เพ่ือประชาสมัพันธบทบาท
อํานาจหนาท่ีของอบต.หนอง
คายใหประชาชนไดเขาใจ

จัดกิจกรรมบริการ
จัดเก็บภาษีในทุก
หมูบาน และบริการงาน
ทุกๆดาน ปละ 2 ครั้ง

10,000
(ป 58
10,000)

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

ประชาชนรู เขาใจถึงบทบาท
อํานาจหนาท่ีของ อบต.มากข้ึน
และใหความรวมมือกับทาง
ราชการ

สนง.ปลัด

10 พลังชุมชน พลัง
สรางสรรค สยามเมือง
ยิ้ม

เพ่ือจัดอบรมระดมพลังสมอง
ของคนในชมชนเพ่ือความ
สามัคคี สมานฉันท ปรองดอง
ในสังคม

จัดอบรมประชาชนทุก
ภาคสวน ปละ 1 ครั้ง
จากทุกหมูบาน/องคกร

10,000 10,000 -รอยละของจํานวน
ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ

ประชาชนเกิดความสามคัคี
ปรองดอง เจาในสภาวะสังคม
ปจจุบัน

สนง.ปลัด

11 กอสรางท่ีทําการ
อบต.แหงใหม

1.เพ่ือใหประชาชนติดตอ
ราชการไดสะดวก
3.เพ่ือความเปนมาตรฐาน

ท่ีดินพรอมอาคาร 1
หลังและสวนตางๆ

3,000,000 1.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ

1.บริการประชาชนไดมาตรฐาน กองชาง

12 มวลชนสัมพันธพัฒนา
หมูบาน

1.เพ่ือการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา
หมูบาน
2.เพ่ือบูรณาการรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ป ละ 1 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวน
หมูบานท่ีเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึน
2.รอยละของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนา
2.หนวยงานท่ีเก่ียวของไดบูรณา
การงานรวมงาน

-สนง.ปลัด
-สภ.
ประทาย



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 งานบริหารงานบุคคล
ขาราชการพนักงาน
สวนตําบล
-เงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด

เงินเดือนคาพนักงาน
สวนตําบล
จํานวน 13 คน

4,100,000
(ป 58
4,006,200)

4,510,000 4,961,000 -บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเดือนไปตามระเบียบ
ท่ีกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

2 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือนประจาํ
ตําแหนง

เพ่ือใหการเบิกจายงานประจํา
ตําแหนง ปลัด  อบต. เปนไป
ตามระเบียบและกฎหมายท่ี
กําหนด

เงินประจําตําแหนง
ของปลัดและ จํานวน
1 คน

300,000
(ป 58
277,200)

300,000 300,000 -บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินประจําตําแหนงไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

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 58
598,320)

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

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

4 งานบริหารงานบุคคล
เงินเดือน/
คาตอบแทน
เลขานุการนายกฯ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือน
เลขานุการและท่ีปรึกษาเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมายท่ี
กําหนด

เงินเดือนเลขานุการ
จํานวน 1 คน

87,000
(ป 58
86,400)

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

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(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 58
2,577,600)

2,600,000 2,600,000 -รอยละของ
จํานวน
ขาราชการฝาย
สภาฯท่ีไดรับ
ประโยชน

-ขาราชการฝายสภาฯ
ไดรับคาตอบแทน
เปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

6 งานบริหารงานบุคคล
-พนักงานจางทั่วไป (ตาม
กรอบอัตรากาํลัง 3 ป
-เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

เพ่ือใหการจายเงินเดือนของ
พนักงานจางเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

คาจางพนักงานจาง
จํานวน     คน

1,550,000
(ป 58
1,519,030)

1,550,000 1,550,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานจางไดรับ
คาตอบแทนเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

7 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คารักษาพยาบาล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีกําหนด

คารักษาพยาบาล 50,000 50,000 55,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนตําบลองค
ตําบลไดรบัสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

8 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาเชาบาน

เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคาเชาบานเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

คาเชาบาน 150,000
(ป 58
130,000)

150,000 150,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเคาเชาบานเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

9 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาชวยเหลือการศึกษา
บุตร

เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคาเลาเรียนบตุร
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

คาเลาเรียนบตุร 45,000
(ป 58
40,000)

45,000 45,000 -รอยละของจํานวน
พนักงานฯท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนตําบลไดรับเงิน
คาเลาเรียนบตุรเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

10 งานรับรองและพิธีการ
-คาเลี้ยงรับรองการประชุม
สภา
-รับรองคณะบคุคล

เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคาดอกเบี้ยประชุม
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีกําหนด

คาเบี้ยประชุม 30,000
(ป 58
25,000)

30,000 30,000 -รอยละของจํานวน
ผูมีสิทธิ

-พนักงานสวนตําบลไดรับเงิน
สวัสดิการคาดอกเบี้ยประชุม
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

11 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีกําหนด

คาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

25,000
(ป 58
21,000)

25,000 25,000 -รอยละของจํานวน
ผูมีสิทธิ

-องคกรปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จตามกําหนดและบรรลุ
เปาหมายของทางราชการ
กรณีเนงดวน

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

12 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาตอบแทนการปฏิบตัิ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวน
ตําบล

-เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคการบริหาร
สวนตําบล

600,000
(ป 58
595,000)

600,000 600,000 -รอยละของจํานวน
ของผูท่ีมีสิทธิ

-พนักงานสวนองคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินสวัสดิการ
คาตอบแทนการปฏิบตัิ
ราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตามระเบียบกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

13 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คาตอบแทนผูแทนภาค
ประชาชนในการเขามาเปน
กรรมการเปดซองและตรวจ
รับงานจาง

-เพ่ือใหการเบิกจายเงินดาน
สวัสดิการคาตอบแทนผูแทน
ภาคประชาชนในการเขามาเปน
กรรมการเปดซองและตรวจรบั
งานเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด

คาตอบแทนผูแทนภาค
ประชาชนในการเขามา
เปนกรรมการเปดซอง
และตรวจรับงานจาง

50,000
(ป 58
40,000)

50,000 50,000 -รอยละของ
จํานวนผูมสีิทธิ

-ผูแทนประชาคมมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

14 งานสวัสดิการพนักงานสวนตําบล
-คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล,พนักงานจาง
,ผูบริหาร , ประธานสภาฯ สมาชกิ
สภาฯ

-เพื่อใหการเบิกจายเงินคาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตาํบล,
พนักงานจาง,ผูบริหาร, ประธานสภา
ฯ สมาชิกสภาฯ เปนไปตามระเบียบที่
กําหนด

คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พกั
และคาใชจายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล,พนักงานจาง,
ผูบริหาร, ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

400,000
(ป 58
350,000)

400,000 400,000 -รอยละของจํานวน
ของผูที่มีสิทธิ

พนักงานสวนองคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินสวัสดิการ
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการ
แกองคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตามระเบียบกําหนด

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

15 งานสวัสดิการพนักงานสวน
ตําบล
-คากองทุนประกันสังคม

-เพ่ือใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคากองทุน
ประกันสังคมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด

พนักงานจางตามภารกิจ
และท่ัวไป

80,000
(ป58
77,577)

80,000 80,000 -รอยละของ
จํานวนพนักงาน
ฯท่ีมีสิทธิ

พนักงานสวนตําบลไดรับ
การชวยเหลือจากกองทุน
ประกันสังคมในกรณี
บาดเจ็บและเสียชีวิต

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

16 งานสวัสดิการพนักงานสวนตําบล
-กองทุนบําเหน็จบํานาญ

เพื่อใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคากองทุนบําเหน็จ
บํานาญเปนไปตามระเบยีบที่
กําหนด

รอยละ  ของประมาณการ
รับไมรวมเงินอุดหนุน

130,000
(ป 58
128,074)

130,000 130,000 -รอยละของ
จํานวนผูมสีิทธิ

พนักงานสวนตําบลมีเงินใช
จายเมื่อเกษียณอายยุ
ราชการ

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

17 งานบริหารงานองคกร
-คานํ้าประปา

-เพื่อใหการเบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของ
และกอใหเกิดความประหยัด

งบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
การใชในปฏิบัติงาน

3,000
(ป 58
2,000)

3,000 3,000 องคการบริหารสวนตําบล
ไดรับความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

18 งานบริหารงาน องคกร
-คาไฟฟา

เพื่อใหกี่เบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของ
และกอใหเกิดความประหยัด

งบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
การใชในการปฏบิัติงาน

90,000
(ป 58
85,000)

90,000 90,000 1จํานวนคาไฟฟา
ท่ีลดลง

องคการบริหารสวนตําบล
ไดรับความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

19 งานบริหารงานองคกร
-คาไปรษณียโทรเลข

เพื่อใหกี่เบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของ
และกอใหเกิดความประหยัด

ตั้งงบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
การใชในการจัดการบริหาร
จัดการและประหยัด  เกิด
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานคาไปรษณียโทร
เลข

6,000
(ป 58
5,000)

6,000 6,000 -สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

20 งานบริหารงานองคกร
-คาโทรคมนาคม

เพ่ือใหก่ีเบิกจายเงินคา
สาธารณูปโภคเปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ี
เก่ียวของและกอใหเกิดความ
ประหยดั

งบประมาณรายจายคา
สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอการใช
ในการจัดการบริหารจัดการและ
ประหยดั  เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน  คาบริการคา
โทรคมนาคม  คาสื่อสารอ่ืนๆ
เก่ียวกับใชระบบอินเตอรเน็ต

90,000
(ป 58
85,000)

90,000 90,000 -จางเหมาจัดสําเร็จตาม
วัตถุประสงค

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

21 จัดซื้อวัสดเุพ่ือจัด
สถานท่ีในการจัดงาน
ตางๆ
-งานรัฐพิธีงานสําคัญ
ตางๆ

เพ่ือใหงานดานศาสนาพิธี
ตางๆ  เปนไปตามความ
เรียบรอย

ซื้อวัสดุเพ่ือจัดสถานท่ีในการจดังาน
ตางๆ งานดานศาสนาพิธีงานรัฐ พิธี
งานวันสําคัญ

5,000
(ป 58
2,000)

5,000 5,000 -ไดมีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถท่ีดีข้ึน

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

22 คาจางเหมาในกรณีท่ี
อบต. ไมสามารถ
ดําเนินการไดเอง
-รายจายเพ่ือใหไดมา
ซึ่งบริการ

เพ่ือใหการดําเนินการใหแลว
เสร็จ

คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต. ไม
สามารถดําเนินการไดเอง
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

450,000
(ป 58
420,000)

450,000 450,000 -ผูมาเยีย่มเยือนไดรับ
การตอนรับอยางดี

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 การบริหารงานท่ัวไป
-คาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

-เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยสิน
ครุภณัฑใหใชงานไดยาวนาน

คาใชจายในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินครภุณัฑ

200,000
(ป 58
180,000)

250,000 300,000 -รอยละของ
จํานวนครุภณัฑ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

ทรัพยสินครภุณัฑท่ีชํารุด
ไดรับการซอมแซมและ
สามารถใชงานไดอีก

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

2 การบริหารงาน
-คาวัสดุสาํนักงาน

-ใชในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงาน

เพ่ือจัดซื้อวัสดสุํานักงาน
เชน  กระดาษ  แฟม
ปากกา ดินสอ  พระบรม
ฉายาลักษณ ฯลฯ

250,000
(ป 58
200,000)

300,000 350,000 -รอยละของ
จํานวนของวัสดุ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานใน
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

3 การบริหารงานท่ัวไป
-คานํ้ามันคาเช้ือเพลิงหลอ
ลื่น รถยนตรถจักรยานยนต
และเครื่องพนหมอกควัน

-เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความสะดวกรวดเร็ว

คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่นรถยนต
รถจักรยานยนตและเครื่อง
พนหมอกควัน  เครื่องตัด
หญา เครื่องสูบนํ้า

170,000
(ป 58
150,000)

200,000 250,000 -รอยละของการ
ใชปริมาณนํ้ามัน
ลดลง

มีนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่นใหกับเครื่องยนต
รถจักรยานยนต ฯลฯ เพ่ือ
สะดวกในการติดตอ
ประสานงานราชการตางๆได
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน

-สนง.ปลัด
-กองคลัง

4 การบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุยานพาหนะขนสง

-เพ่ือการขนสงสิ่งของและ
บริการประชาชนอ่ืนๆ
-เพ่ือบํารุงรักษารถยนต ให
อยูในสภาพใชงานได
ตามปกติ

หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน
ตลับลูกปน

200,000
(ป 58
10,000)

20,000 20,000 -รอยละของ
จํานวน
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ยานพาหนะมีอายุการใชงาน
เพ่ิมข้ึน

-สนง.ปลัด
-กองคลัง



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

5 การบริหารงานท่ัวไป
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใน
การโฆษณาและเผยแพร
ประชาสมัพันธมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กระดาษเขียนโปสเตอร แผน
ปายปดประกาศ

25,000
(ป 58
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 58
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 58
71,700)

150,000 150,000 -รอยละของ
จํานวนครุภณัฑ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภาย
ใยสํานักงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

8 การบริหารงานท่ัวไป
-ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร
และอุปกรณท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ
(รายละเอียดตามขอบัญญัติ)

30,000
(ป 58
22,000)

30,000 30,000 -รอยละของ
จํานวนครุภณัฑ
ท่ีใชการไดดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
และเร็วข้ึน

สํานักปลดั
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษา
ฯ



บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

9 การบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุ/ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพ่ือใชบริการดานอุปโภค
บริโภคแกหนวยงานและ
องคกรตางๆ

-จัดซ้ือครุภัณฑงานบานในครัว
ท่ีจําเปน (รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ)

15,000
(ป 58
20,000)

20,000 25,000 -รอยละของจํานวน
ครุภัณฑที่ใชการไดดี
เพิ่มขึ้น

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

10 การบริหารงานท่ัวไป
-คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาตามความ
จําเปน
(รายละเอียดตามขอบัญญัติ)

4,000 4,000 4,000 -รอยละของจํานวน
ของวัสด/ุครุภัณฑ
ไฟฟาที่ใชการไดดี
เพิ่มขึ้น

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

11 การบริหารงานท่ัวไป
-วัสดุครุภัณฑโรงงาน

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑโรงงาน
ตางๆ
(รายละเอียดตามขอบัญญัติ)

30,000 30,000 -รอยละของจํานวน
ครุภัณฑที่ใชการไดดี
เพิ่มขึ้น

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

12 โครงการในการบริหารงาน
-วัสดุกอสราง

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซ้ือวัสดุงานกอสรางตางๆ 50,000
(ป 58
50,000)

60,000 70,000 -รอยละของจํานวน
การกอสรางตอเติม
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

13 โครงการในการบริหารงาน
-วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซ้ือวัสดุงานไฟฟาและวิทยุ
ตางๆ

20,000
(ป 58
10,000)

20,000 20,000 -รอยละของจํานวน
การวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพิ่มขึ้น

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองชาง
สวนการศึกษาฯ

14 โครงการในการบริหารงาน
-คาครุภัณฑการเกษตร

เพ่ือใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑท่ีใชใน
การเกษตร (รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ)

20,000 20,000 20,000 -รอยละของจํานวน
การวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพิ่มขึ้น

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใย
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักปลัด
กองชาง
สวนการศึกษาฯ



บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

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

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เพ่ือใหบุคลากรในองคกร
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมพนักงาน ผูบริหาร
สมาชิก อบต. จํานวน 60 คน

200,000 200,000 200,000 -รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนาดาน
คุณธรรม จรยิธรรม
เพ่ิมข้ึน

เพ่ือการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบริการ
ประชาชนอยางสูงสุด

สํานักงาน
ปลัด
กองการศึกษา

2 พัฒนาศักยภาพผูนํา
ตําบลหนองคาย

เพ่ือใหผูนําทุกภาคสวนใน
ตําบลหนองคาย มีภาวะ
ผูนํา สามารถปฏิบตัิงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

จัดอบรมผูนํา ทุกภาคสวนใน
ตําบล จํานวน 50 คน

150,000 150,000 -รอยละของจํานวนของ
ผูนําท่ีพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน

ผูนําใน ต.หนองคาย มภีาวะ
ผูนํา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ

สํานักงาน
ปลัด
กองการศึกษา

3 ทําดีมีรางวัล 1.เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน
ประกอบคณุงามความดี
2. เพ่ือใหรางวัล ยกยอง
เชิดชู ผูทําดี เปน
แบบอยางของสังคม

ประชาชนทุกคน ม.1-14 10,000 10,000 -รอยละของประชาชน
ท่ีมีผลงานความดีท่ีเปน
แบบอยางเพ่ิมข้ึน

1.ประชาชนตระหนักในการ
ปรกอบคุณงามความดี มี
ศีลธรรม
2.ไดบุคคลตัวอยางในการทาํดี
3.สังคมเขมแข็ง ชุมชน
เจริญกาวหนา

สํานักงาน
ปลัด
กองการศึกษา

4 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน

1.เพ่ือสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จรยิธรรมใหกับ
เยาวชน
2. เพ่ือปรับทัศนคติ
เยาวชน

50,000 50,000 50,000 -รอยละของจํานวน
เยาวชนประพฤตดิี
เพ่ิมข้ึน

1.เยาวชนตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม
2.สังคมเขมแข็ง ชุมชน
เจริญกาวหนา

สํานักงาน
ปลัด
กองการศึกษา



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2559-2561) (ผ.03)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร ป 2559 ป 2560 ป 2561 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

10

10
5

11
1

8,266,000

2,405,000
60,000

8,365,000
50,000

67

20
10

37
1

29,308,000

1,092,000
1,050,000

81,075,000
50,000

65

-
7

32
1

28,397,000

-
950,000

74,745,000
100,000

142

30
22

80
3

65,971,000

3,497,000
2,060,000

164,185,000
200,000

รวม 37 19,146,000 135 112,575,000 105 104,192,000 277 235,913,000
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

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

6
1
1

-

115,000
20,000

230,000

-

19
7
11

4

620,000
220,000
820,000

144,000

16
6
8

4

730,000
200,000
490,000

144,000

41
14
20

8

1,465,000
440,000

1,540,000

288,000

รวม 8 365,000 41 1,804,000 34 1,564,000 83 3,733,000



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) (ผ.03)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร ป 2559 ป 2560 ป 2561 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

4
19
2
6
4
7
4

130,000
2,500,000

70,000
450,000
330,000

1,530,000
215,000

8
24
6
11
6
11
5

315,000
2,330,000

730,000
795,000

1,830,000
2,215,000

755,000

5
17
2
6
6
11
5

140,000
2,000,000

45,000
570,000

1,830,000
1,115,000

715,000

17
60
10
23
16
29
14

585,000
6,830,000

845,000
1,815,000
3,990,000
4,860,000
1,685,000

รวม 52 5,225,000 71 8,970,000 52 6,415,000 175 206,100,000
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การบริหารจัดการและรณรงคการกําจดัขยะมูลฝอย
3.การปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ

1

4
3

10,000

100,000
320,000

5

4
5

135,000

120,000
270,000

5

4
3

125,000

120,000
210,000

11

12
11

270,000

3,40,000
800,000

รวม 8 430,000 14 525,000 12 455,000 34 1,410,000
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการ
พัฒนาทางการเมือง การบริหาร
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3. ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และสถานทีป่ฏิบัติงาน
4.สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซ่ือสัตย

8

22

13

2

865,000

10,941,000

1,284,000

250,000

11

22

14

4

1,100,000

11,401,000

1,254,000

410,000

8

22

14

4

4,285,000

11,857,000

1,454,000

410,000

27

66

41

10

6,250,000

34,199,000

3,992,000

1,070,000

รวม 45 13,340,000 51 14,165,000 48 18,006,000 144 15,511,000
รวมทุกยุทธศาสตร ท้ังสิ้น 150 38,506,000 312 138,039,000 251 130,632,000 713 462,667,000



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเกินท่ีศักยภาพ (ผ.03)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร/เครงการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

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

1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

2.กอสรางถนน คสล. จาก ถนนเจนจนทิศ (ต.ตลาดไทร)ถึง บานดอน
หวาย ม.14 ต.หนองคาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา กวาง 5 ม. ยาว
7,130 ม. หนา 0.15 ม.

1 17,825,000 1 17,825,000 1 17,825,000 3 53,475,000

3. 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 1 2,502,850 3 75,085,550

4. กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บานดอนตะหนิน ม.5 ถึงบานตาํแย
ม.3 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว    ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 3 4,5000,000

5. กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บานโนนยูง ม.13 ขนาดกวาง 5 ม.
ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

1 1,600,000 1 1,600,000 32,000,000

6.ขุดลอกลําหวยแอก ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 15 กม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. - - 1 39,200,000 1 39,200,000 2 78,000,000
7.ขุดลอกกุดเวียนใน-นอก เลิงตาคาย บ.โคกสวาง ม.7 ขนาด 200 ไร 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000
8. ขุดลอกหนองสระสาธารณะโคกสะอาด บานโคกสะอาด ม.9 ขนาด
กวาง 70 ม. ยาว 90 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

- - 1 1,110,800 - - 1 1,110,800

9. 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 - - 2 3,001,000

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

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

11.ขุดลอกเลิงระคํา ม.3,4 บานหนองแวง ขนาดกวาง 300 ม. ยาว
4,000 ม. ลึก 3 ม.

1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 3 15,000,000

12.ขุดลอกเลิงบอ ม.2,11 ขนาดกวาง 300 ม. ยาว 4,000 ม. ลึก 3 ม. 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 3 15,000,000



บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (ผ.02)
ตามกรอบการประสานท่ี คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
ลําดับ

ท่ี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

1 ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน
หนองปนนํ้า ต.ประทาย ถึง บาน
สําโรง ม. 1 ต. หนองคาย ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 10 กม.

500,000 500,000 500,000 1,500,000 -อบจ.
-ทางหลวงชนบท

2 กอสรางถนน คสล. จาก ถนนเจน
จนทิศ (ต.ตลาดไทร)ถึง บานดอน
หวาย ม.14 ต.หนองคาย อ.
ประทาย จ.นครราชสมีา กวาง 5 ม.
ยาว 7130 ม. หนา 0.15 ม.

17,825,000 17,825,000 17,825,000 53,475,000 -อบจ.
-ทางหลวงชนบท

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองเวง ม.4 ถึงบานตําแย ม.
3 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 935 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

2,502,850 2,502,850 2,502,850 75,085,550 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานดอนตะหนิน ม.5 ถึงบานตําแย
ม.3 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 600 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโนนยูง ม.13 ขนาดกวาง 5 ม.
ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

- 1,600,000 1,600,000 32,000,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

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

39,200,000 39,200,000 39,200,000 117,600,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

7 ขุดลอกกุดเวียนใน-นอกเลิงตาคาย
บ.โคกสวาง ม.7 พ้ืนท่ี 200 ไร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

8 ขุดลอกหนองสระสาธารณะโคก
สะอาด บานโคกสะอาด ม.9 ขนาด
กวาง 70 ม. ยาว 90 ม. ลึกเฉลี่ย
3.50 ม.

- 1,110,800 - 1,110,800 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

9 ขุดลอกสระวังนํ้าเย็น บานทุงมน ม.
2 ขนาดกวาง 139 ม. ยาว 118 ม.
และกวาง 40 ม. ยาว 145 ม. ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม.

1,500,500 1,500,500 - 3,001,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

10 ขุดลอกบอหลุบ บานโคกสวาง ม.7
ขนาดกวาง 150 ม. ยาว 300 ม.ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม.

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



บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (ผ.02)
ตามกรอบการประสานท่ี คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
ลําดับ

ท่ี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

11 ขุดลอกเลิงระคํา ม.3,4 บานหนอง
แวง ขนาดกวาง 300 ม. ยาว
4,000 ม. ลึก 3 ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน

12 ขุดลอกเลิงบอ ม.2,11 ขนาดกวาง
300 ม. ยาว 4,000 ม. ลึก 3 ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 -อบจ.นม.
-กรมชลประทาน
-กรมพัฒนาท่ีดิน



สวนที่ ๔

แนวทางการติดตามและประเมินผล

เพ่ือใหการดําเนินโครงการสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงค   มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบติดตามไดวาโครงการนั้นๆ ไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคของโครงการและประสบ
ความสําเร็จหรือไม  จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ  ดังนี้

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดมีคําสั่งท่ี ๒๘๖/๒๕๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏตามเอกสารภาคผนวกทาย
แผนพัฒนาฉบับนี้  โดยใหมีหนาท่ี  ดังนี้

๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน

๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

โดยการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  เพ่ือ

กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
๒. ใหแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการให

คณะกรรมการทราบ เปนรายไตรมาส
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ออกสุมตรวจ

ติดตามโครงการเปนระยะๆ
๔. งานวิจัยและประเมินผล  รวบรวมประเมินผลโครงการตางๆ  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบล   เพ่ือตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง  เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

๔.๒ ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือท่ีใชมนการติดตามและประเมินผล
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๒๘,๒๙,๓๐ และหนังสือซักซอมในแตละป
๒. กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ปละ ๒ ครั้ง(ครึ่งปงบประมาณ และสิ้นปงบประมาณ)

โดยใชแบบสอบถาม การสังเกต พรอมท้ังรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดมาจากการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล   ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล   ใหประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทราบโดยท่ัวกันตอไป



ภาคผนวกภาคผนวก



แผนท่ีตําบลหนองคายแผนท่ีตําบลหนองคาย ((ผนวก กผนวก ก))



การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) (ผนวก ข)

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม
คะแนน

ได
สวนท่ี ๑. บทนํา ๒๐ ๒๐

๑.๑ ลักษณะของแผน ๕ ๕
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผน ๕ ๕
๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผน ๕ ๕
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผน ๕ ๕
สวนท่ี ๒. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา ๓๐ ๒๔
๒.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา ๑๐ ๘
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙
๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงประมาณ ๑๐ ๖
สวนท่ี ๓. การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ๓๐ ๒๙
๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๕ ๑๔
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา ๑๕ ๑๕
สวนท่ี ๔. แนวทางการติดตามและประเมินผล ๑๐ ๑๐
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ๕ ๕
๔.๒ ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ๕ ๕
ภาคผนวก ๑๐ ๖

ก รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนา ๕ ๒
ข กาประเมินคุณภาพของแผน ๕ ๔

รวม ๑๐๐ ๘๘



ประกาศ  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เรื่อง ใชแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

-----------------------------
ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๑) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย แลว เม่ือคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๘ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗,๑๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงประกาศใชแผนพัฒนาสาม
ป(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๖ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) อาจ  จิตจัง
(นายอาจ  จิตจัง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย


