
 

 

1

สารบัญ  

      หนา 

คํานํา              2 

หลักการและเหตุผล            3 

บทนํา           5-9 

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ อบต.หนองคาย          10-17   

1. ดานกายภาพ 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

3. ประชากร 

4. สภาพทางสังคม 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8. ทรพัยากรธรรมชาติ 

สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น         18-26 

1. สรุปผลการดาํเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ 

 พ.ศ.2560-2562 

2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดาํเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น             27-55 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

สวนที่ 4 การนําแผนพฒันาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ          56-135 

1.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา   

2. บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.01-08) 

 

สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล       136 

 

ภาคผนวก 

 

 



 

 

2

คํานํา 
 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ไดจัดทาํข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีประเด็นหลักที่กําหนดให

ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน”  และแกไขคําวา  “แผนพัฒนา”  เปน  

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  

๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับ

ที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแหง  

ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนยิามของคําวา  “หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน”  “พนักงานสวนทองถ่ิน”  “โครงการ

พัฒนา”  ใน ขอ  ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

๒๕๔๘  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความ ตอไปนี้แทน “หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน”  หมายความวา  

ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสํานัก  ผูอํานวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ง

เทียบเทาตําแหนง ดังกลาว “พนักงานสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงาน

เทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  พนกังานสวนตําบล  และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มี

กฎหมายจัดตั้ง “โครงการพัฒนา”  หมายความวา  โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ  และกิจกรรม สาธารณะ

เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว  

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

(ก) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอ

ประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 

(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคาํนึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิ่น และ

ความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของ

หมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบลเมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการ
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บริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑๐.๓/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซอม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ซึ่งกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ดําเนนิการทบทวน/จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ใหแลว

เสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

หลักการและเหตุผล 

ในการทบทวน/จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ฉบับท่ี พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือ

เปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนแปลง และทบทวนไดตามความจําเปน

และความเหมาะสม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๐๑๐.๓/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กําหนดใหดําเนินการทบทวน/จัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามขอ ๑๗ แหงระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาวขางตันโดยอนุโลมใหแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 

“ขอ  ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เก่ียวของ  เพ่ือแจง

แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็น  การพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความ

ชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 

โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํา

รางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น  

(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่น  และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง

แผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป” 

เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  มีความสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล 

และระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ มีขอมูลเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีการดําเนินการโครงการในปจจุบัน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงดําเนินการทบทวน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเสนอขอ

ความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ืออนุมัติและประกาศใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณราจายในปพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตอไป 
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แผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประกอบดวย 

 

สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน         

๑. ดานกายภาพ  

๒. ดานการเมือง/การปกครอง   

๓. ประชากร   

๔. สภาพทางสังคม   

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๖. ระบบเศรษฐกิจ  

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

สวนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)   

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

สวนท่ี ๓ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น        

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค   

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 

สวนท่ี ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

๒. บัญชีโครงการพัฒนา(ผ.๐๑-ผ.๐๓) 

   

สวนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผล   
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      บทนํา 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่น  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ  จะมีแผนการพัฒนาตามการจําแนกแผนงานการจัดทํางบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตแผนงานการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  

ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะ

มีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  

กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

โดยนําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสี่ปในปนี้จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป         ไปจัดทํา

งบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

“แผนพัฒนาทองถิ่น”หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น

สําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป  โดยมีการทบทวน

เพื่อปรับปรุงเปนประจําไดทุกป 

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาหา

ปนั้น  ควรมีสภาพความตองการพรอมอยางนอย ๒ ประการ  คือ 

๑.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/

กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาหาป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  และ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาทองถิ่น  มีลักษณะกวางๆ  ดังนี้ 

 เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน

ชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่ง

มีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

๑.๒  วตัถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น 

๑.  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาทองถิ่น  สําหรับนาํไปปฏิบัติใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่วางเอาไว 

๒.  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล มีแผนพัฒนาเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัตใินการดําเนินการพัฒนาในชวงสี่ป  ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

๓.  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล  ไดใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

๔.  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
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๑.๓  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ขั้นตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 

๑.  หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคความสําคัญ

และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการ

เสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาหวงป พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๕  ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหผูบริหารอนุมัติ  

โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนา  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  ไดแกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาคม

ทองถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

๑.  ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร

การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประชาคมทองถ่ินระดับ

ตําบล  และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น       ในครั้งแรก  ใหเวทีการ

ประชาคมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาหาป  โดยทบทวนจากแผนพัฒนาสี่ป(๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม     

ในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นครั้งตอไป (เมืองครบรอบหนึ่งป)  ใหเวทีประชาคมรวมพิจารณาทบทวนดูวา  

จากยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งใน

ขัน้ตอนนี้  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในปตอไปจะสามารถคัดเลือก    ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ท่ี

จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาก็ได  รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 

๓.  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม  อะไรบางท่ีตองดําเนินการ  

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางกาพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

๔.  โครงการ/กิจกรรม  ที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังน้ัน  ในขั้นตอนนี้จะตองมีการดําเนินการ  ดังน้ี 

๑)  พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา   

๒)  พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาหมูบานท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของหมูบาน

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาหาปไดอยางเหมาะสม  

และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาทองถิ่นในชวงถัดไปดวย  เนื่องจากในการดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตองใชเวลาตอเน่ืองนานกวาหาป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม       ที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไม

สามารถระบุไวในชวงสี่ปของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นได 

๔)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของการพิจารณากําหนดกิจกรรม  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้ 

-  งบประมาณรายรับ  รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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-  ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีการพัฒนาที่สามารถเขารวมดําเนินการ  

หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาํเนินการในเรื่องน้ันๆ  เมื่อพิจารณาดานตางๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการ

ออกอยางนอยสามประเภท คอื 

 ๑. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง  กลาวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน  

กําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 

 ๒. โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน  เน่ืองจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบให

หนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

 ๓. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหารสวนกลาง       สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  

หนวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวย

ปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการ

พิจารณาจัดสรรเงนิอุดหนุนอยูแลว  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการ

ของรับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 

ขั้นตอนท่ี ๓  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

๑.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว  ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการ

พัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูล

จากแหลงใด  เพ่ือเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล  ท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกองคกร  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT 

(การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 

๒.  การวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย  ๔  กิจกรรมหลัก คือ  ๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร

การพัฒนา   ๓.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา   ๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงหาป 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังน้ี 

๑.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่ประชุมซึ่ง

ประกอบดวย  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น

ในรอบปที่ผานมา  โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับองคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการ

ประชาคมหมูบานดวย) 

๒.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตามขอ ๑  รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการ

พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/หมูบาน  ในหวงระยะเวลาสี่ 

ในกรณีที่เห็นวา  มียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แตมีความจําเปน

เรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม  ก็อาจกําหนดขึ้นใหมได  แตท้ังน้ีตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความ

สอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน  และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ตอไป) 
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๓.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนินการเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น  แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน  ท่ีประชุม

ตามขอ ๑  จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว  ไมได

หมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลังๆ  จะไมตองนํามาปฏิบัติ  เพราะการที่จะกําหนด

แนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรบัการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาหาป 

วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแตวิธีงายๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน หรืออาจใชวิธีการลงคะแนน

คัดเลือก  โดยใชบัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใช

วิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่งองคกรปกครองครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือก

วิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

๔.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงหาป 

หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา

ดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดลําดับ

ความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังน้ัน  เพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดใน

การปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  

Analysis)  อีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

๑.  หลังจากไดแนวทางในการพัฒนาในชวงหาปแลว  ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคดัเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตร

การพัฒนาจากยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาในชวงหาป   โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปน

วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงหาป 

บางครั้ง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลว  แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับ     สถานการในชวงหาป 

๒.  ในข้ันตอนนี้  ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนา  ท่ีจะตองดําเนินการตาม

แนวทางที่คัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซึ่งท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น

ดังตอไปนี้ดวยคือ 

๑)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหได 

โครงการ/กิจกรรม ที่ครบถวน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง  โครงการ/

กิจกรรม ที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรอืโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 

๒)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการ

พัฒนา 

๓)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ  เพ่ือ

บรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๔)  พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม 

ก.  จากความจําเปนเรงดวน ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

 



 

 

9

ขั้นตอนท่ี ๕  การจัดทํารายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  

และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือให

สามารถนาํไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

ขั้นตอนท่ี ๖  การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมี   เคาโครง

ประกอบดวย ๔ สวน ดังน้ี 

  สวนท่ี ๑   สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

  สวนท่ี ๒   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

  สวนท่ี ๓   การนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปสูการปฏิบัติ 

สวนท่ี ๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถิ่น  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินและรับฟงความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินใหสมบูรณตอไป 

๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนพัฒนาหาปท่ีทบทวนแลวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี ๗  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมี

การมอบอํานาจ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๒.  ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจเสนอขอรับอนุมัติจากสภา

ทองถ่ิน 

๓.  เมื่อสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่นแลว  สภาทองถิ่นจะสงใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

แผนพัฒนาทองถิ่นและนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง

ประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

๑.๓  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณาอยาง

รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตางๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน  

และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร

การบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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สวนที่ 1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น  

แผนทีแผนทีตาํบลหนองค่ายตาํบลหนองค่าย    
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1.  ขอมูลทางกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย    ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอประทาย  จังหวัด

นครราชสีมา  อยูหางจากอําเภอประทายประมาณ  12  กิโลเมตร 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีขนาดพื้นที่ประมาณ  35.59 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,245  

ไร   ความหนาแนนเฉลี่ย 122 คน/ตารางกิโลเมตร แบงเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม  20.22  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ที่ไมใช

เกษตรกรรม  15.36  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเมืองโดน   อําเภอประทาย 

ทิศใต ติดตอกับ ตําบลตลาดไทร   อําเภอประทาย 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบานใหมไชยพจน  จังหวัดบุรรัีมย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองพลวง   อําเภอประทาย 

1.2    เนื้อที่      

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ท้ังหมด  14  หมูบาน  

มีพื้นที่ประมาณ  35.59  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,245  ไร  แยกเปนรายหมูบานดังนี้ 

หมูที ่ บาน เน้ือที ่ อันดับ 

1 บานสาํโรง 2,661 3 

2 บานทุงมน 3,691 1 

3 บานตาํแย 1,275 7 

4 บานหนองแวง 1,034 11 

5 บานดอนตะหนิน 1,175 8 

6 บานโคกเพ็ด 1,904 5 

7 บานโคกสวาง 1,905 4 

8 บานหนองไมตาย 1,145 9 

9 บานโคกสะอาด 897 12 

10 บานหนองคาย 1,053 10 

11 บานหนองกวาง 3,269 2 

12 บานโนนกลาง 567 13 

13 บานโนนยูง 278 14 

14 บานดอนหวาย 1,391 6 

รวม 22,245  

1.3    ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงเหนือสุดของตําบลและลาดเอียงมาทางทิศใตเปนลูกคลื่นเล็กนอยพื้นที่จํานวน  

22,245  ไร  สวนใหญเปนที่เนินสูงจะใชเปนที่ตั้งของหมูบาน  วัด  โรงเรียน  และท่ีสาธารณะปาอนุรักษ   ท่ีเลี้ยง

สัตว  อยูสูงจากระดับน้าํทะเล 170 –180 เมตร  มีลําหวยแอกไหลผานทางทิศตะวันออกของหมูบานตาง ๆ  โดยมี
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ตนกําเนิดนํ้าไหลมาจาก  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  น้ําจะไหลจากทิศเหนือ      ลงสูทิศใตเชื่อมติดตอกับ  ลํา

สะแทด  ที่ตําบลตลาดไทรทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอประทาย 

1.4   จํานวนหมูบาน   องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีหมูบานในเขตพื้นที่ 14 หมูบาน  ไดแก 

หมูท่ี  1 บานสาํโรง หมูที่  8 บานหนองไมตาย 

หมูท่ี  2 บานทุงมน หมูที ่ 9 บานโคกสะอาด 

หมูท่ี  3 บานตาํแย หมูที่  10 บานหนองคาย 

หมูท่ี  4 บานหนองแวง หมูที่  11 บานหนองกวาง 

หมูท่ี  5 บานดอนตะหนิน หมูที่  12 บานโนนกลาง 

หมูท่ี  6 บานโคกเพ็ด หมูที่  13 บานโนนยูง 

หมูท่ี  7 บานโคกสวาง หมูที่  14 บานดอนหวาย 

1.5  จํานวนประชากร 

จํานวนประชากร ป 2562  มีจํานวนประชากรดังนี้ 

หมู 

ที ่

ชื่อบาน ครัวเรือนทั้งหมด

(ขอมูล ทะเบียนราษฯ) 

ประชากร(คน) 

(ทะเบียนราษฯ) 

ชาย 

(ทะเบียนราษฯ) 

หญงิ 

(ทะเบียนราษฯ) 

1 บานสาํโรง 108 410 202 208 

2 บานทุงมน 96 459 240 219 

3 บานตาํแย 53 191 102 89 

4 บานหนองแวง 62 214 104 110 

5 บานดอนตะหนิน 137 559 277 282 

6 บานโคกเพ็ด 103 371 179 192 

7 บานโคกสวาง 140 530 275 255 

8 บานหนองไมตาย 77 333 167 166 

9 บานโคกสะอาด 96 377 174 293 

10 บานหนองคาย 72 346 177 174 

11 บานหนองกวาง 141 705 345 360 

12 บานโนนกลาง 64 257 127 130 

13 บานโนนยูง 25 112 56 56 

14 บานดอนหวาย 68 234 113 121 

รวม 
1,244 5,098 2,533 2,565 
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2.   สภาพเศรษฐกิจ 

2.1    อาชีพ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานาปลูกพืช  ปลูกหมอนเลี้ยงไหม   

เลี้ยงสัตว  ประมง  คาขาย  รบัจางทั่วไป  และรับราชการ  รายไดเฉลี่ยของประชากรอยูในเกณฑต่ํา 

2.2 หนวยธุรกิจในเขต  อบต.(พ.ค. 2562) 

- ธนาคาร จํานวน - แหง 

- โรงแรม จํานวน - แหง 

- ปมน้ํามันและกาซ จํานวน 1 แหง   

- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง 

- โรงส ี จํานวน 17 แหง 

- รานขายของชํา จํานวน 58 แหง 

- รานคาชุมชน/สหกรณ จํานวน 4 แหง 

- โรงขนมจีน จํานวน 1 แหง 

- รานซอมรถ จํานวน 9 ราน 

- รานตัดผม/เสริมสวย จํานวน 3 ราน 

3.   สภาพสังคม  3.1  การศึกษา 

-   โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน   4 แหง 

-   โรงเรียนขยายโอกาส ม.1-3 จํานวน   1 แหง 

-   ที่อานวารสาร จํานวน   12 แหง 

-   ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน   2 แหง   

-   กศน.ตําบล จํานวน   1 แหง   

-   หอกระจายขาว จํานวน 14 แหง   

ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนกัเรียน (ป 2562) 

รวม  (คน) 
กอนประถม ป.1 – ป.6 ม.1 - 3 

1.  โรงเรยีนวัดบานโคกเพ็ด 8 40 - 48 

2.  โรงเรยีนบานทุงมนวิทยาคาร 24 65 - 89 

3.  โรงเรยีนวัดบานตําแย 35 82 47 164 

4.  โรงเรยีนไตรราษฎรสามัคคี 11 46 - 57 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนกัเรียน (ป 2/2562) 

1.   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพ็ด 37 

2.   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ร.ร.ไตรราษฎรสามัคค ี 29 

3.2 สถาบันและองคการทางศาสนา 

-   วัด/สํานักสงฆ จํานวน 12/1 แหง 

-   ศาลเจา จํานวน - แหง 

-   โบสถครสิต จํานวน 1 แหง 
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3.3  สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตาํบล  จํานวน  1  แหง 

- สถานพยาบาลเอกชน                         จํานวน  -  แหง 

- รานขายยาแผนปจจุบัน                       จํานวน  -  แหง 

- อัตราการใชสวม  รอยละ  100 

 3.4 ขอมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   

-จากการสํารวจขอมูลของ อบต.หนองคาย ป 2562 (เม.ย.) ผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพแลว 737 คน  

ผูสูงอายุที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ  -  คน 

          3.5 ขอมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ 

-จากการสํารวจขอมูลของ  อบต.หนองคาย ป 2562 (เม.ย.) ขอมูลผูที่ไดรับเบ้ียยังชีพแลว 219 คน  

ผูพิการที่ยังไมไดรับเบ้ียยังชีพ  -  คน 

      3.6 ขอมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

-จากการสํารวจขอมูลของ อบต.หนองคาย ป 2562 (เม.ย.) ขอมูลผูท่ีไดรับเบี้ยยังชีพแลว  9 คน 

3.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-   สถานีตํารวจ จํานวน - แหง 

-   สถานดับเพลิง จํานวน - แหง 

4.  การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 

- ถนนลาดยาง  2  สาย   

1. (ถนนทางหลวงชนบท) สายบานบึงกระโตน ถึงบานดอนวัว  ตาํบลเมืองโดน  โดยผานตําบลหนองคาย  5 

หมูบาน  ไดแก  บานโคกสะอาด  หมู 9 , บานโคกเพ็ด  หมู 6 , บานหนองไมตาย  หมู 8 ,  บานดอนหวาย  หมู 14  

และบานสาํโรง  หมู 1 ระยะทาง  16.85  กิโลเมตร 

2.  ถนนลาดยางสายบานโคกเพ็ด ม.6 ถึง บานหนองแวง ม.4  ระยะทาง  600  เมตร 

- ถนนหินคลุก  มี  6  สาย (สายเชื่อมระหวางหมูบาน) 

- ถนน   คสล.  มี   4 สาย  (สายเชื่อมระหวางหมูบาน) 

4.2 การโทรคมนาคม 

-   ตูโทรศพัทสาธารณะ จํานวน 22 แหง  (ใชการไมได) 

-   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน - แหง 

-   สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ จํานวน - แหง 

4.3 การไฟฟา 

- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีไฟฟาใช  14  หมูบาน   

4.4 การประปา 

- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีนํ้าประปาใช  14  หมูบาน 

4.5 แหลงน้ําและปริมาณน้ําฝนในรอบป   



 

 

15 

 

ในพื้นท่ีตําบลหนองคาย  มสีระเก็บกักน้ํากระจายตามหมูบานตาง ๆ  เปนจํานวนมากแตมีสภาพ    

ตื้นเขินเร็วเพราะพื้นท่ีเปนดินทราย  มีทั้งแหลงน้ําธรรมชาติและสรางข้ึน  สระน้ําในไรนาขนาดเล็ก  สวนใหญสระน้ํา

ในไรนาก็จะใชประโยชนดานการเพาะปลูกพืช  เลี้ยงสตัว  และเลี้ยงปลา  สวนแหลงน้ําธรรมชาติและสรางข้ึนภายใน

หมูบานจะใชประโยชนในการอุปโภค  บรโิภค และประปา โดยแหลงน้ําที่สําคัญ  ดังนี้ 

ลําดับที ่
ชื่อแหลงน้ํา 

ขนาด 

(ไร) หมูที่ตั้งแหลงน้ํา การใชประโยชน 

1 ลําหวยแอก - 7,5,3,4,10,11,12,2 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

2 หนองสระใหญ 25 1 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

3 หนองอีโซ 14 1 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

4 หนองนามอง 16 3 เพื่อการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 

5 หนองแสง 2 4 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

6 หนองไมตาย 10 8 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

7 หนองเหล็ก 8 12 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

8 หนองหวาย 12 14 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

9 หนองตะลุมปุก 2 14 เพื่อการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 

10 หนองสระเหล็ก 3 10 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

11 หนองโพธิ ์ 51 5 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

12 หนองสระบก 6 7 เพื่อการเกษตร, 

13 สระคึกฤทธิ์ 1 13 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

14 สระประชาสามัคค ี 2 6 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

15 สระหนองโจด 12.5 6 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

16 สระหนองแวง 2.5 4 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

17 สระหนองเดิ่น 1 3 เพื่อการเกษตร 

18 สระหนองควายตาย 1 11 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

19 สระสี่เหลี่ยม 0.5 8 เพื่อการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 

20 หนองตะกุด 37 5 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

21 หนองปนดา 60 3 เพื่อการเกษตร 

22 บอหลุบ 200  7 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บรโิภค 

23 กุดฆองวง 44 11 เพื่อการเกษตร 

5.   ขอมูลอื่น ๆ 

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

- ทรัพยากรดิน ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย  และบางแหงเปนดินเค็ม  มีศักยภาพปานกลาง  

ตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินบางแหง 

- ทรัพยากรนํ้า  ในเขตพื้นที่มีทรัพยากรน้ํา  ดังน้ี 

1.  ลําหวยแอก 12. หนองเหล็ก 22. สระประชาสามัคค ี

2.  หนองสระใหญ 13. หนองหวาย 23. สระหนองโจด 

3.  หนองอีโซ 14. หนองตะลุมปุก 24. สระหนองแวง 
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4.  หนองนามอง 15. หนองสระเหล็ก 25. สระหนองเดิ่น 

5.  หนองแสง 16. หนองโพธ์ิ 26. คลองระหาน 

6.  หนองไมตาย 16. หนองสระบก 27. คลองอีสานเขยีว 

7.  สระแดง 17. สระคึกฤทธ์ิ 28. หนองตะกุด 

8.  สระวังน้ําเย็น 18. สระนอย 29. หนองปนดา 

9. สระหนองควายตาย 19. เลิงระคํา 30. เลิงเฒาคาย 

10. บอหลุบ 20. เลิงบอ 31.กุดเวียนใน-นอก 

11. คลองมุก 21.หนองใหญ  

 

- ทรัพยากรปาไม 

สภาพปาของตําบลหนองคายมีพ้ืนท่ีปาจํานวนนอย  สวนใหญจะเปนที่สาธารณะประโยชน  เกษตรกรจะเลี้ยง

สัตวและหาอาหารปา (เห็ด)  ในชวงฤดูฝน  และสวนหนึ่งเกษตรกรจะใชพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกผัก 

ปลูกหมอนเลี้ยงไหม  และปลูกไมโตเร็วเพื่อใชสอยในครวัเรือน  เชน  สะเดา  ยูคาลิปตัส 

 

5.2 มวลชนจัดตั้ง 

-   ลูกเสือชาวบาน 2  รุน จํานวน 300 คน 

-   ไทยอาสาปองกันชาติ -  รุน จํานวน - คน 

-   กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาต ิ -  รุน จํานวน - คน 

-   สมาชิก  อปพร. 2  รุน จํานวน 50 คน 

     

5.3 อุณหภูมิ 

อากาศหนาวที่สุด  เดือน  มกราคม – กุมภาพันธ  ของทกุป 

อุณหภูมิต่ําที่สุด  15  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  42  องศาเซลเซียส 

อากาศรอนที่สุด  เดือน เมษายน พฤษภาคม  

5.4 การตั้งถิ่นฐาน 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชาวตําบลหนองคาย  จะตั้งถิ่นฐานอยูกันเปนกลุม ๆ  บนที่ดอนติดแหลงน้ําโดยอยู

กันในระบบเครือญาติ  มีความเปนอยูเรียบงาย  นับถือผูอาวุโสกวา  ราษฎรสวนใหญเปน     คนดั้งเดิมของทองถิ่น  

บางก็อพยพมาจากจังหวัดอ่ืน  เชน  จังหวัดอุบล,ขอนแกน,มหาสารคาม 

5.5 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด 

ชาวบานตาํบลหนองคาย  มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ที่ดีงามและเชื่อถือสืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษสูลูกหลาน   ในปจจุบัน  ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ชาวตําบลหนองคายเคารพนับถือ  ราษฎรจะใหความเคารพผู

อาวุโสและผูนํา  โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบทั้ง  12 เดือนเรียกวา  ฮีต 12  คอง 14 ดังน้ี 

ฮีต  12  มีดังน้ี    

เดือนอาย ประเพณีมนตพระสงฆเขากรรม เดือนเจ็ด ประเพณีไหวปูตาบาน(บุญเบิกบาน) 

เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณขาว เดือนแปด ประเพณีบุญเขาพรรษา 

เดือนสาม ประเพณีบุญขาวจี่ เดือนเกา ประเพณีบุญขาวประดับดิน 
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เดือนสี่ ประเพณีบุญพระผเวส เดือนสิบ ประเพณีบุญขาวสารท 

เดือนหา ประเพณีสงกรานต และขึ้นบานใหม เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา 

เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง ประเพณีกฐิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตปจจุบันสังคมชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับคานิยมและความเช่ือประเพณีของสังคมเมือง  มาใชจึงไม

เครงครัดในฮีตและคองมากนัก  และบางประเพณไีมไดทําเปนประจําก็อาจจะสูญหายไปบาง 

นอกจากประเพณีที่ไดไดสืบทอดตอจากบรรพบุรุษแลว   การเปนอยูก็ไดเปลี่ยนแปลงไป เชน การแตงตัว  

ผูหญิงมีการสวมใสกางเกงมากข้ึน  การหุงหาอาหารก็จะเปนอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารจานดวน   เปนตน  การ

ประกอบอาชีพเปลี่ยนไปจากการทํามาหากินเปนการทํามาคาขาย  การถือครองที่ดินมีแนวโนม ลดลง 

5.6 ศาสนา /สิ่งยึดเหนี่ยว /ความเช่ือ 

ศาสนา 

ประชาชนในตําบลหนองคาย  รอยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ  แตละหมูบานไดสรางวัดเกือบ  ทุกหมูบาน  

และมีบางหมูบานก็จะมีสํานักสงฆ  เพิ่มขึ้น 

ส่ิงยึดเหนี่ยว  

ไดแก  พระมหากษัตริย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา  ประเพณีบูชาผูที่ทาํคณุงามความดีแกประเทศชาติ  เชน  

ทาวสุรนารี  และใหความเคารพนับถือผูที่อาวุโส  เชน  ปู  ยา  ตา  ยาย  ผูแกผูเฒา   ผูนําหมูบาน ผูนําทางศาสนา 

ความเช่ือ 

ชาวตําบลหนองคายยังมีความเชื่อเรื่องเวรกรรม  บาป บุญ  เรื่องเรนลับและคาถาอาคม  ภูตผีปศาจอยู  เชน  

มีหมอน้ํามนต  การทําบุญปูตาบาน บุญบ้ังไฟ  บุญบูชาขาว  ทําบุญเบิกบาน การรักษาดวยการราํทรง  

 

 

 

 

 

 

 

คอง  14  มีดังนี้  

1.   บุญผาปา 8.   การเลี้ยงแมนางดง 

2.   บุญแหขาวพันกอน 9.   การเลนแมนางกวัก 

3.   บุญแหดอกไม 10. เทศนพญาคันคาก 

4.   บุญแจกขาว 11. สวดคาถาปลาขอ 

5.   บุญพรรษาคาง 12. การเลนโยนครกโยนสาก 

6.   การเลี้ยงผีตาแฮก 13. การเลนแมนางของ 

7.   การแหนางแมว 14. ประเพณีลงแขก 
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     สวนท่ี ๒  
  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 

๑.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ในรอบปที่ผานมา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)              ไดดําเนินการตาม

ขอบัญญัติตําบล มีการเพิ่ม/ปรับแผน  เพื่อใหสามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งจากผลการดําเนินการพัฒนา  

ไดสรางอัตราความเจรญิทางเศรษฐกิจระดับฐานราก  ของหมูบาน/ชุมชน ไดดีขึ้น  และสามารถบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน

ที่ประสบปญหาภัยแลง  สรางความพึงพอใจแกประชาชนไดเปนอยางดี  ซึ่งในป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จะเนนการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค  โดยเฉพาะแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ และฟนฟูสงเสริมและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน ตาม

แนวนโยบายของนายกองคการบริการสวนตําบลหนองคาย ที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ผลปรากฏวา โครงการ/กิจกรรม ในป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ที่ไดปฏิบัติมาสามารถปฏิบัติไดดีแตยังไมครอบคลุมทาง       

ดานปริมาณ  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตําบลหนองคาย  มีพื้นที่ใหญ และมีเสนทางคมนาคม หลายเสน โดยเสนทางหลักนั้นมี

ระยะทางยาว มีแหลงน้ําที่รองรับปริมาณน้ํายังไมเพียงพอการอุปโภค และไมสามารถนําน้ําจากลําน้ําสายหลักมากักเก็บเพื่อใช

ประโยชนอยางเต็มท่ี ในบางหมูบาน ในชวงฤดูฝนที่มีน้ําหลาก ซึ่ง อยูในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ซึ่งเปนความ

เรงดวนลําดับตน ฉะนั้นในรอบปที่ผานมา จึงเห็นไดวาผลการพัฒนาไดรับการอุดหนุนจากสวนกลางเพิ่มเติมจากขอบัญญัติโดยการ

ประสานงานจากผูบริหาร และผูมีสวนเก่ียวของมากพอสมควร โดยเฉพาะดานแหลงน้ํา และโครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่เปนโครงการ

บริการสาธารณะ ตามยุทธศาสตร ในแตละดาน จําแนกไดดังน้ี 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

รายละเอยีดโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑ กอสรางถนน คสล.บานหนองแวง ม.๔ ถึงบานตาํแย ม.๓ ๒,๑๓๖,๘๖๐.- 

๒ กอสรางถนน คสล.บานทุงมน ม.๒  ๔๐,๙๖๐.- 

๓ กอสราง ถนนดิน บานโนนยูง ม.๑๓ ๕๖,๒๐๐.- 

๔ กอสรางกรยุทางถางปาบริเวณปาโคกกลาง ๒๙๙,๐๐๐.- 

๕ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานสําโรง ม.๑ จํานวน ๒ ตน ๒๕,๒๓๙.- 

๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอนตะหนิน ม.๕ จํานวน ๑ ตน ๒๕,๙๙๘.- 

๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานโคกสะอาด ม.๙ จํานวน ๒ ตน ๕๙,๐๗๙.- 

๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานหนองกวาง ม.๑๑ จํานวน ๔ ตน ๑๐๙,๘๓๑.- 

๙ ขุดลอกคลองสําโรง-ดอนหวาย ๙๙,๐๐๐.- 

๑๐ ยายหอถังประปาบานโคกสะอาด ม.๙ (จายขาดเงินสะสม) ๑๑๔,๑๓๐.- 

๑๑ กอสรางทอระบายน้ําบานหนองคาย(จายขาดเงนิสะสม) ๑๗๙,๔๘๐.- 

๑๒ ซอมแซมระบบประปาหมูบานดอนหวาย ม.๑๔(จายขาดเงนิสะสม) ๑๙,๘๐๐.- 

๑๓ ซอมแซมถนนดินบานดอนหวาย ม.๑๔(จายขาดเงินสะสม) ๒๖,๔๔๐.- 

๑๔ กอสรางฝายก้ันน้ําเพื่อการเกษตร บานตําแย ม.๓(จายขาดเงินสะสม) ๑๐๒,๒๐๐.- 

๑๕ กอสรางฝายก้ันน้ําเพื่อการเกษตร บานโคกสวาง ม.๗(จายขาดเงนิสะสม) ๑๐๒,๒๐๐.- 
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ดานเศรษฐกิจ 

รายละเอยีดโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑ สงเสริมการประกวดผลงานผลติภัณฑ ของดอีําเภอประทาย ๔๐,๐๐๐.- 

๒ ปรับปรุงและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ๕๐,๐๐๐.- 

๓ สนับสนุนกลุมอาชีพ (เศรษฐกิจชุมชน) ๑๔๐,๐๐๐.- 

๔ สงเสริมการใชปุยพืชสดเพ่ือปรับปรุงดินในนาขาว ๔๐,๐๐๐.- 

๕ สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการเกษตรแบบครบวงจร ๕,๐๐๐.- 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑ จัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุ ๓๐,๐๐๐.- 

๒ จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ๑๕,๐๐๐.- 

๓ จัดนิทรรศการผลงานแสดงผลงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐.- 

๔ จัดงานวันแมแหงชาติประจําป ๒๕๕๙ ๕,๐๐๐.- 

๕ สนับสนุนชวยเหลือวัสดอุุปกรณที่อยูอาศัยผูยากไร ๒๐,๐๐๐- 

๖ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันระดับเด็กประถมศึกษา ๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

๗ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๒๕,๖๐๐.- 

๘ อาหารเสรมิ (นม) ระดับประถมศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ๘๑๗,๐๓๔.- 

๙ อดุหนุนการจัดงานวันเด็กแหงชาติใหกัน ร.ร..ในพ้ืนท่ี ๖๐,๐๐๐.- 

๑๐ จัดซือ้วัสดปุองกันและรักษาโรคสัตวเลี้ยง ๓๐,๐๐๐.- 

๑๑ อุดหนุนสาธารณสขุมลูฐาน ๒๑๐,๐๐๐.- 

๑๒ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคาย ๑๐๐,๐๐๐.- 

๑๓ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชือ้เอดส ๕๔,๐๐๐.- 

๑๔ คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ๑๔ หมูบาน ๗๐,๐๐๐.- 

๑๖ คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ๕,๐๐๐.- 

๑๗ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด(หนองคายเกมส)  ๙๐,๐๐๐.- 

๑๘ จุดตรวจบริการประชาชน ๒๐,๐๐๐.- 

๑๙ บรรเทาสาธารณภัย (งบสํารองจาย) ๒๔๕,๐๗๙.- 

๒๐ ฝกอบรม อปพร. ๕,๐๐๐.- 

๒๑ หนูนอยสขุภาพด ี ๑๐,๐๐๐.- 

๒๒ อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐.- 

๒๓ กอสรางที่แปรงปนสําหรับเด็ก ๖๖,๘๖๐.- 

ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑ รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวแมทั้งประเทศปลูกตนไมถวาย  ๗๗ แสนตน ๑๐,๐๐๐.- 

๒ รณรงคคดัแยกขยะในครัวเรือน  ๑๐,๐๐๐.- 

๓ ปรับปรุงภูมิทศันขางถนน ๑๐,๐๐๐- 

๔ กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหลงน้ําสาธรณประโยชน - 
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ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑ จัดประชาคมปรบัปรุง ทบทวนแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๒) ๑๐,๐๐๐.- 

๒ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ๑๐,๐๐๐.- 

๓ คาตอบแทนที่ผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนตอ อปท. เชน จัดซื้อ-จาง ฯลฯ ๔๐,๐๐๐.- 

๔. อบรมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ๑๐๗,๐๘๐.- 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. กอสรางถนน คสล. สายจากบานตําแย ม.๓ ถึง บานดอนตะหนิน ม.๕ ๘๗๙,๘๕๐.- 

๒ กอสรางถนน คสล.บานหนองคาย ม.๑๐ ๒๑๙,๐๕๐.- 

๓. กอสราง คสล. บานดอนหวาย ม.๑๔ ถึง บานโคกสวาง ม.๗ ๔๘๖,๙๐๐.- 

๔. กอสราง ถนนดิน จากบานตําแย ม.๓ไปโนนราย บานหนองแวง ม.๔ ๑๔๒,๕๘๔.- 

๕. กอสราง ถนนดิน จากบานโคกสวาง ม.๗ ไปเลิงเฒาคาย ๙๔,๒๕๗.- 

๖. กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ๒๓๐,๐๒๐.- 

๗. กอสรางถนน คสล. บานโคกสะอาด ม.๙ ๗๑,๓๐๐.- 

๘. กอขยายถนนดิน บานโนนยูง ม.๑๓ ๓๒,๕๐๐.- 

๙. ขยายเขตไฟฟาบานสําโรง ม.๑ ๔๙,๕๓๐.- 

๑๐. ขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง ม.๗ ๓๘,๓๕๐.- 

๑๑. ขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย ม.๘ ๕๘,๖๘๐.- 

๑๒. ขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง ม.๑๑ ๓๑,๔๓๐.- 

๑๓. กอสรางร้ัวคอนกรีต ศพด.ไตรราษฎรสามัคคี ๒๗๗,๒๗๐.- 

๑๔. ขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย ม.๑๔ ๘๔,๘๕๗.- 

๑๕. ขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูที ่๘ ๒๕,๙๕๐.๗๑ 

๑๖. ขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูที่ ๙ ๑๒,๑๙๘.๔๙ 

๑๗. ขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูท่ี ๑๐ ๒๖,๘๒๘.๑๑ 

๑๘. ขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูท่ี ๑๐ (ถนนบานหนองคาย ถึง บานโนนยูง) ๑๒๔,๒๒๙.๑๔ 

๑๙. ขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี ๑๒ ๔๔,๔๗๔.๕๕ 

๒๐.ขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูที่ ๑๒ ๔๔,๔๗๔.๕๕ 

๒๑. เงนิสํารองจาย (กรณีฉุกเฉินสาธารณภัย)  

๒๒. จัดซือ้หินคลุกซอมแซมถนนในพื้นที่ ๑๓๑,๘๒๐.- 

๒๓. กอสรางถนน คสล.บานโคกสวาง ม.๗ ไป บานดอนหวาย ม.๑๔ ๔๗๒,๔๓๗.- 

๒๔. ซอมแซมคันคุคลองอสีานเขยีวบานสําโรง ม.๑ ๒๐,๓๓๐.- 

๒๕. กอสรางถนน คสล. บานหนองแวง ม.๔ ๑๓๒,๙๓๐.- 

ดานเศรษฐกิจ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑ .จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑงานของดอีําเภอประทาย ๑๙,๗๐๐.- 

๒. สงเสริมการใชไถกลบตอซังขาว ๖๐๐.- 

๓. อดุหนุนเงินทนุเศรษฐกิจชุมชน ๑๔๐,๐๐๐.- 
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๔. อบรมฝกอาชีพหลักสตูรระยะสั้น ๒๕,๒๖๗.- 

๕. น้ําคอืชีวิต ศาสตรพระราชาสูแลงเกษตรผสมผสานแบบประชารัฐ ๔,๒๐๕.- 

๖. สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล ๓๐,๐๐๐.- 

๓.  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. งานอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ปพ.ศ.๒๕๖๑ ๒๔,๗๕๐.- 

๒. จัดงานประเพณีแหเทยีนพรรษา ๒๒,๗๓๕.- 

๓. จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ ๒๐,๐๐๐.- 

๔. จัดงานวันแมแหงชาติ ๒,๙๔๐.- 

๕. อาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ๓๕๕,๖๐๐.- 

๖. อาหารกลางวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓๕๕,๖๐๐.- 

๗. อาหารเสรมิ(นม) ศูนยพฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๗๘๑,๓๑๙.๖๖ 

๘. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก ศพด. ๑๕,๐๐๐.- 

๙. จัดซือ้เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก ศพด. ๗๓,๑๐๐.- 

๑๐. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๕๔,๐๐๐.- 

๑๑. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๕,๓๙๔,๑๐๐.- 

๑๒. เบี้ยยังชีพผูพิการ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- 

๑๓. คาจัดการเรยีนการสอน ฯลฯ ๑๒๙,๒๐๐.- 

๑๔. จัดประชุมปฐมนิเทศนผูปกครองเด็ก ศพด. ๕,๐๐๐.- 

๑๕. จัดงานแขงขันกีฬาตานยาภัยเสพติดฯ ๙๓,๘๓๕.- 

๑๖. สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ๗,๐๔๐.- 

๑๗. จุดตรวจบริการประชาชน ๑๕,๘๑๐.- 

๑๘. เขาคายคณุธรรม จรยิธรรมเด็กและเยาวชนตอตานยาเสพติด ๙๘,๖๗๖.- 

๑๙. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ๑๔,๘๕๒.- 

๒๐. ฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน  

๒๑. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ๑๐๐,๐๐๐.- 

๒๒. สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ๖๙,๘๗๐.- 

๒๓. เงนิอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสขุ ๒๘๐,๐๐๐.- 

๒๔. พัฒนาสตรีและครอบครัว/ลดความรุนแรง/และปองกันการมีเพศสําพันธุกอนวัยกันควร ๔๐,๐๐๐.- 

๒๕. สงเคราะหเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตผูดอยโอกาสและครอบครวัผูมีรายไดนอย และขาดที่พ่ึง ๒๐,๐๐๐.- 

๔.    ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. ปลูกตนไมเฉลมิพระเกียรติ ๒,๑๙๕.- 

๒. คัดแยกขยะในครัวเรือน ๑๙,๑๑๐.- 

๓. พัฒนาภูมิทัศนขางถนน ๖,๗๖๕.- 

๔. กําจัดผักตบชวาและวัชพชือื่นๆ  

๕.   ดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. ทบทวน/ปรบัปรุงแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๘,๖๐๐.- 
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๒. อบต.เคลือ่นที ่ ๑,๔๕๐.- 

๓. อบรมคุณธรรม จรยิธรรมผูบริหาร พนักงาน สมาชิกฯ ๑๔,๑๘๔.- 

๔. พิธีถวายดอกไมจันทน ๔๘,๘๑๕.- 

 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณบานโนนยูง ม.๑๓ ๑,๐๓๙,๗๐๐.- 

๒. ซอมแซมถนนลาดยางสายบานโคกเพ็ด ม.๖ ไปบานหนองแวง ม.๔ ๑,๙๔๖,๐๐๐.- (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

๓. กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณบานดอนตะหนิน ม. ๕  

๔. กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณบานหนองกวางม.๑๑ ๒๗๘,๗๐๐.- 

๕. กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ ศพด. โคกเพ็ด-หนองไมตาย ๘๑,๐๐๐.- 

๖. กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล   ๒๓๐,๐๒๐.- 

๗. ขดุลอกคลองชักน้ําพรอมวางทอระบายน้ําสระหนองแสง บานหนองแวง ม.๔ ๒๙,๖๔๐.- 

๘. กอสรางฝายทดน้ําหนองโพธิ ์บานดอนตะหนิน  ม.๕ ๕๕,๕๖๐.- 

๙. ขดุลอกหนองไมตายบานหนองไมตาย   ม.๘ ๓๒๙,๕๖๐.- 

๑๐.ขุดลอกหนองหวายบานดอนหวาย ม.๑๔ ๔๙๘,๓๑๐.- 
๒. ดานเศรษฐกิจ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ(งานวันของดี อําเภอประทาย) ๔๕,๐๐๐.- 

๒. โครงการสงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล ๒๐,๐๐๐.- 

๓. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ๓๐,๐๐๐.- 

๔. สงเสริมการไถกลบตอซังขาว ๕,๐๐๐.- 

๕. โครงการน้ําเพ่ือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ๓๕,๐๐๐.- 

๓.  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. จัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา ป ๒๔๖๒ ๒๐,๐๐๐.- 

๒. จัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๒ ๒๕,๐๐๐.- 

๓. การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๒๐,๐๐๐.- 

๔. การจัดงานวันแมแหงชาต ิ ๖,๐๐๐.- 

๕. การจัดซือ้อาหารเสริม(นม) ๗๕๗,๑๒๐.- 

๖. อดุหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑,๒๐๘,๐๐๐.- 

๗. อดุหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐.- 

๘. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๕๔,๐๐๐.- 

๙. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๖,๐๓๗,๒๐๐.- 

๑๐. เบี้ยยังชีพผูพิการ ๒,๓๕๒,๐๐๐.- 

๑๑. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเดก็ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐.- 

๑๒. จัดฝกอบรมผูปกครองเสรมิสรางพัฒนาการเด็กเล็ก ๕,๐๐๐.- 
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กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑๓. สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ๕,๐๐๐.- 

๑๔. จุดตรวจบริการประชาชน ๑๕,๘๑๐.- 

๑๕. เขาคายคณุธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตอตานยาเสพติด ๙๘,๖๗๖.- 

๑๖. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ๑๔,๘๕๒.- 

๑๗. ฝกอบรมปองกันภยัเบื้องตน ๑๐,๐๐๐.- 

๑๘. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ๑๐๐,๐๐๐.- 

๑๙. สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ๖๗,๕๘๐.- 

๒๐. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสขุ ๒๘๐,๐๐๐.- 

๒๑. แกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ๑๐,๐๐๐.- 

๒๒. สงเคราะหเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตผูปวยติดเตียง ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอย และ

ขาดที่พ่ึงพิง 

๒๐,๐๐๐.- 

๒๓. โรงเรียนผูสูงอายุ ๕๐,๐๐๐.- 

๒๔. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต ๒๕,๐๐๐.- 

๒๕. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๒๐,๐๐๐.- 

๒๖. ฝกอบรมทบทวน อปพร. ๕๕,๐๐๐ 

๒๗. จัดซือ้วัสดเุครื่องดับเพลิง ๓,๖๐๐.- 

๒๘. เงินสํารองจาย กรณีเหตุฉุกเฉินบรรเทสาธารณภัย ๒๘๗,๙๙๖.- 

๔.    ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. ปลูกตนไมเฉลมิพระเกียรติ ๑๐,๐๐๐.- 

๒. พัฒนาภูมิทัศนขางถนน ๑๐,๐๐๐.- 

๓. กําจัดผักตบชวาและวัชพชืคลองสวยน้ําใส ๕,๐๐๐.- 

๔. อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๐,๐๐๐.- 

๕. อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก ๑๐,๐๐๐.- 

๖. คัดแยกขยะในครัวเรือน ๒๐,๐๐๐.- 

๕.   ดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. ทบทวน/ปรบัปรุงแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๐,๐๐๐.- 

๒. อบต.เคลือ่นที ่ ๕,๐๐๐.- 

๓. อบรมคุณธรรม จรยิธรรมผูบริหาร พนักงาน สมาชิกฯ ๕๐,๐๐๐.- 

๔.ปกปองสถาบันที่สําคัญของชาตแิละระบบประชาธิปไตย ๓๐,๐๐๐.- 

๕. ฝกอบรมศึกษาดูงานนอกพื้นทีข่องบุคลากรตําบลหนองคาย  ๗๐,๐๐๐.- 

 

๑.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 การประเมินประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ซึ่งแผนพัฒนาตําบลในปที่ผานมาไดจัดทําโครงการและกิจกรรมไว

จํานวนมากครอบคลุมงานทุกดาน โดยไดจัดลําดับความเรงดวน และใหคํานึงถึงรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับ  ในเชิง

คุณภาพการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดําเนินการไดมากพอสมควร  

ในระดับ ด ี(รอยละ ๗๐-๗๙) 
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๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๒.๑ ผลท่ีไดรับ/ผลทีส่ําคัญ 

 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ที่สําคัญคอืการประสานงบประมาณจากสวนกลางท่ี

เก่ียวของ โดยเฉพาะเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการกอสรางประปาหมูบาน ที่สามรถแกปญหาความเดือดรอนและความตองการของ

ประชนได และการพัฒนาเสนทางสัญจรเชื่อมระหวางหมูบานที่เปนเสนทางหลัก ซึ่งดาํเนินการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ผลกระทบจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ไดรับผลกระทบในการดําเนินการโครงการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ที่ดําเนินการในชวงฤดูฝนซึ่งมอีุปสรรคในเร่ืองสภาพดินฟาอากาศทําใหผลผลิตโครงการไมไดคณุภาพเตม็ท่ี และ

งบประมาณยั้งไมเพียงพอตอพื้นที่ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

๒.๓ สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวย

เทคนิค  SWOT 

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอ

การพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถ่ิน  ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน  โดยเปนการตอบคําถามวา  

“ปจจุบันทองถ่ินอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ท้ังนี้โดยใชเทคนิค  

SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) จุดออน  (Weak-W)  และปจจัยภายนอก

ไดแกโอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 

๑.  องคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย เปนองคกรท่ีมีศกัยภาพในการใหบริการสาธารณะที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  

๒.ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีวิสัยทัศน  มีประสบการณท้ังดานการบริหารและปกครอง โดยยึดถือ

แนวทางบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ  

๓. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสําคัญโดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากขึ้น  เขาใจระบบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน

และพรอมจะขยายฐานประชาธิปไตย 

๔. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาทองถ่ินสูงข้ึน  

๕. มีความรูและภูมิปญญาทองถ่ินหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดของประชาชน ลด 

การวางงานและองคกรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางตอเน่ือง  ประชาชนมีความรูและทักษะในการประกอบ

อาชีพ 

๖. มีศูนยเรียนรูอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีช่ือเสียง และมีบทบาทมากในการพัฒนาการ 

เกษตรในพื้นท่ี 

๗. มีบุคลากรที่มีทกัษะ ความรูวิชาการ และประสบการณ ในการดําเนินโครงการกิจกรรมอันเปนประโยชนแกประชาชน 

ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๘. มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน  มีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร 

๙. ทรพัยากรภายในองคการมีความพรอมพอสมควรในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในตาํบล 

๑๐.ผูนาํชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต)  มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือใน

การพัฒนาทองถิ่นรวมกับ อบต. 

๑๑. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง

คาย ๔ แหง สามารถขยายโอกาสการเรียนใหกับเด็กและเยาวชน สามารถเปนศูนยการเรียนรูประจําตําบลไดในอนาคต 



 

 

25 

 

 

จุดออน (Weaknesses-W) 

๑.  พื้นที่บางแหงยังไมไดรับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟา  แหลงน้ํา  ยังไมไดดําเนินการอยางทั่วถึง 

๒. ประชาชนในบางหมูบานที่ไมมีที่ดินและเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 

๓. บางหมูบานท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ในการรวมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็นปญหาการ

พัฒนา  จึงทําใหไมสามารถแกปญหาไดตรงความตองการ 

๔. แหลงน้ําธรรมชาติในฤดูแลงปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลงกักเก็บน้ําใชที่เพียงพอ 

๕. เจาหนาที่และประชาชนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 

โอกาส  (Opportunities-O) 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดไววาการบริหารราชการแผนดิน เรื่องรัฐตอง

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง โดยคํานึงถึง

เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา

บริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยอมมีความ

เปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  การ

บริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนใน

ทองถิ่น  โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนการกระจายอํานาจ ๖  ดาน  ทําให อบต. มีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณ  

การฝกอบรมความรู  ศักยภาพของเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม  ดูแล  ปองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้น  

ทําใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ คสช. ได

จัดทําขึ้น เปาหมายเพื่อกําหนดประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปน

ศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service 

Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการกระตุน สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง

มากขึ้น 

๔. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนนประสิทธิภาพ  ประหยัด เปนธรรม โปรงใส  เปดโอกาส 

ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน 

          ๕.  รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา  ปลูกฝง

คานิยม  อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน 

๖. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ  มีหลายชองทาง 

ไดแก อบจ.  จังหวัด  กรมที่สังกัดและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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          ๗. การถายโอนภารกิจของภาครัฐในดานการศึกษา การสาธารณสุขใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความตอเนื่องสงผลให องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีงบประมาณดานการศึกษาและดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threats-T) 

๑. สภาวการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

การรับคานิยมตะวันตกทําใหเกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจายมากกวารายได 

๒. สภาวการณทางธรรมชาตทิี่เปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกอบอาชีพการเกษตร 

๓. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมทันตอสภาวการณทางธรรมชาติ 

๔. ปญหาติดขัดในเรื่องระเบียบ กฎหมายในบางเรื่องท่ีมีขั้นตอนยาวนาน 
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      สวนที่ ๓  

    ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๒ ยุทธศาสตรชาติ 

 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคน้ัน จาเปนจะตองมีการวางแผน

และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังน้ัน จึงจาเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละ

ชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ 

รวมพลังของทกุภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

 เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี 

กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการ 

พัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดาน

การสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มตีอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองให

ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับ 

ประเทศมหาอานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนกึกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความ

รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนา

แลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา

อยางย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ทั้งนี้ภายใตกรอบการ



 

 

28 

 

ปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความ

สาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเช่ือมั่น การสงเสริมการคาและ

การลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือให

ไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการ 

ใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลก

และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนิน

ธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 

สงเสรมิเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนา

อาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศกัยภาพและอาหารคณุภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศกัยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และ 

พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับ

บริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ

ดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศกัยภาพอ่ืน ๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศนูยกลาง 

ความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม

และเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือ 

กับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดาน

การตางประเทศ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมี

ความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคดิวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย 

มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณุภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 

(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 



 

 

29 

 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม   เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและ

สรางความมั่นคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองให

ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณา

การ 

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม

กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรร

มาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครฐั ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครฐั 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการ

และหนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน

กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลเุปาหมาย 

โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของ

ยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือที่สวน 

ราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเน่ืองและบูรณาการ 
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ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 

สาระของยุทธศาสตรชาติ  กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ี

ชดัเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรบัเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมาย

เฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได

ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตาง ๆ 

เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดม

ทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการ

ดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเน่ือง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรบั/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนาไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด

ไวในยุทธศาสตรชาติ 

การยอมรับของสังคม  มีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมสรางการมี

สวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทาใหการกําหนดวิสัยทัศน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่

นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ี

ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

 เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ คสช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ

ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร

ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3. เปาหมาย 

1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ 5.0 

(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร 

สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 

(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่าํกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของ

ภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลีย่รอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนนุการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรบัการพัฒนาคุณภาพ 

(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมลาในสังคม 

(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 

(2) บรกิารทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) รกัษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

5 แนวทางการพัฒนา 

5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัย

และพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบรหิารจัดการ รวมท้ังสนับสนนุและผลักดันให

ผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริง

ทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

 สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะ

ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ

แรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู 

ขั้นพื้นฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน 

การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขา 

การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสงูสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ 

คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 

 พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนิน

นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการ

ขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ

เพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บรกิารและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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5.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 

 เรงลงทนุและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและ

ตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศพัฒนา

โครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของ

ประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม

ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอม

บารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปน

ฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 

 ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมี

มูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการ

ผลิตสินคาขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหาร

และพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดาน

กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสรมิการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการใน

ลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของ

พ้ืนท่ีและแหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม 

และเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเช่ือมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางนา 

และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรบัปรุงแกไขกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคมุกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการ

ทองเท่ียวและกําหนดและจัดทากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการ

ทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดย

สนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนที่ท่ีมีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรม

การทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน

และประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม

อนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซยีนพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกสและพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนบัสนุนการลงทุน

อ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงนิทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช

ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจสิติกส เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวก

ทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการ

เรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด

พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ 

บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และ

กิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศกัยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย 
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ชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ 

ฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ 

ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 

และโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลลัพธ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3)พฒันาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการ 

ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือ 

สรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ 

เรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกาํลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและ 

การใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ  

 โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑ

สุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมลาและสรางความย่ังยืน

ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน

รูปแบบเครอืขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งใน

ดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนยกลางยา

และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายได

กลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย

สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทกุภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย

สาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน

รูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสงัคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทกุภาคสวน

อยางตอเน่ือง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล 

ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 

5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  

 มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน

อยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใช

ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการ
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ผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ สราง

หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข

และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(2)สนับสนนุการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู 

อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ 

ภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรปูแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 

(Customized Welfare) ที่คาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 

คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดย 

 ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมี

สิทธิทากินในที่ดนิปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน 

พรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม 

รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และ 

ภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  

 การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทยีมโดยการเสริมศักยภาพและความ

เขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเพือลดปัญหาความเหลือมลา้ เช่น 

กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายทีดิน เปนตน 

5.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 

 เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศกึษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และ

เพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสรมิสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน 

 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิม 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทนุ และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจสิติกสใหมีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

5.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสรมิการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย

และประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสรมิการลงทุนและสิทธิประโยชน การบรหิารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 



 

 

35 

 

5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจากัดและ

ศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทกุภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหาร

จัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะ

ยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดัน

แนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือ

ครองท่ีดิน จัดทาฐานขอมูลที่ดินเพ่ือการบรหิารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดาน

การถือครองท่ีดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการนาเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนํ้า จัดตั้งองคกรบริหารจัดการนําใน

ระดับพ้ืนที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบาย

ระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชมุชน บริหารจัดการแร โดยกําหนดปริมาณ

ที่เหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจาก

การทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ที่มีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม 

การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

5.5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือ

หวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมย่ังยืน 

รวมทั้งสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  ดวยการเรงรดัการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ํา

เสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรดัแกไขปญหา

การจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสรมิใหเกิดกลไกการคดัแยกขยะเพ่ือนากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอย

ตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการ

แปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ย่ังยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคบัใชกฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  ผลักดันการจัดทาแผนแมบทการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซยีนและอนุภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการ

ขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ 

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศกัยภาพในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกใหกับทุกภาค 

สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ 

รวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการ 

ปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
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โดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเน่ือง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี

ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง   เขา

ตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา 

จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล 

ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัป- 

ชั่นและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็ก กระทัดรดัแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครอืขายและเช่ือมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ 

สามารถเปนเคร่ืองมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม ประเมินผล

โครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 

1.3 THAILAND 4.0 
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 ยุทธศาสตรสําคัญภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี 

เนนในเรื่องการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ”นอกเหนือจากการตองเขามาแกไขปญหาตางๆ ท่ีหมักหมมไวมานาน ไม

วาจะเปนเรื่องปญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมายไมรายงานและไรการควบคุม (IUU) องคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ (ICAO) ทุจริตคอรรัปชัน ความขัดแยง ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากความผัน

ผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา และวิกฤติภัยแลงแลวภารกิจประการสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การ

ขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือใหสามารถรบัมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษที่ 21 น้ี หล าย ประ เ ทศ ไ ด กํ าหนด

โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความมั่งคั่งในศตวรรษท่ี 21 อาทิ สหรัฐอเมริกา 
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 พูดถึง A Nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดัน Design of Innovation ขณะท่ีจีนไดประกาศ Made in hina 2025 

สวนอินเดียก็กําลังขับเคลื่อน Made in India หรืออยางเกาหลีใตก็วางโมเดลเศรษฐกิจเปน Creative Economy เปนตน 

 สําหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะน้ียังติดอยูใน “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” จะเห็นไดจากในชวง 50 ปท่ี 

 ผานมา ในชวงระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องอยูที่ 7-8% ตอป อยางไร ก็ตาม ในชวง

ระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% ตอปเทานั้นประเทศไทยจึงมีอยูแค  

 2 ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไดสําเร็จ ประเทศไทยจะกลายเปน “ประเทศท่ีมีรายไดท่ีสูง” แตหากทําไม

สําเร็จ กาวขามกับดักน้ีไปไมได ประเทศไทยก็จะตกอยูในภาวะที่เรียกกันวา “ทศวรรษแหงความวางเปลา” ไปอีกยาวนาน

สรางการเปลี่ยนแปลงประเทศหากยอนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูหลายครั้ง เริ่มจาก 

“โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาคการเกษตร ไปสู “โมเดลประเทศไทย 2.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสู “โมเดล

ประเทศไทย 3.0” ในปจจุบันท่ีเนนอุตสาหกรรมหนักอยางไรก็ดี ภายใต “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากตองเผชิญ

กับกับดักประเทศรายไดปานกลางแลว เรายังตองเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม

สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหลานี้เปนประเด็นท่ีทาทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ เพ่ือกาวขาม “ประเทศไทย 

3.0” ไปสู “ประเทศไทย 4.0” 

“ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตร ีที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” กลาวคือ ในปจจุบัน เรายังติดอยูใน 

โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” เราตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก” นั่นหมายถึงการ 

ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย 

2. ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเนน

ภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 

 1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการ 

บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปน 

ผูประกอบการ (Entrepreneur)  

 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รฐัตองใหความชวยเหลืออยู 

ตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

 3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services 4.เปลี่ยน 

 จากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม 

 รมช.พาณิชย กลาววา “ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการพัฒนา “เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเตบิโตทาง 

เศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines of Growth) ดวยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมี 

อยู 2 ดาน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ใหเปน “ความไดเปรียบใน

เชิงแขงขัน”โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ

พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” 

ประกอบดวย 
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1.กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2.กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness&Bio-Med) 

3.กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices,  

Robotics & Mechatronics) 

4.กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคบัอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกฝง 

ตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5.กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 

ทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย จะเปนแพลทฟอรมในการสราง “New Startups” ตางๆมากมาย 

อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุมที่ 1เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech)  

เทคโนโลยีการแพทย (Meditech) สปา ในกลุมท่ี 2 เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) ในกลุมท่ี 3 เทคโนโลยีดาน 

การเงนิ (Fintech) อุปกรณเช่ือมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มารเก็ตเพลส  

(E–Marketplace) อี–คอมเมิรซ (E–Commerce) ในกลุมท่ี 4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ 

สไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service  

Enhancing) ในกลุมท่ี 5 เปนตน 

ใชพลังประชารัฐเดินไปขางหนา 

 “ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการถักทอเช่ือมโยงเทคโนโลยีหลักที่ตนน้ํา เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับ 

อุตสาหกรรมเปาหมายที่อยูกลางน้ํา และ Startups ตางๆท่ีอยูปลายนํ้า โดยใชพลัง “ประชารฐั” ในการขับเคลื่อนผูมี 

สวนรวมหลักจะประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตาม 

ความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมีภาครัฐเปนตัวสนับสนุน ตัวอยางเชน ในกลุมอาหาร เกษตร และ 

เทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุมมิตรผล บริษัท ไทยยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส และเครือเจริญโภคภัณฑ  

เปนแกนหลัก โดยมีภาคการเงนิ คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน 

 สนับสนุนทางดานการเงนิมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยในภูมิภาคตางๆ เปนแกนนําในการทํา

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย Wageningen ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของเนเธอรแลนด มหาวิทยาลัย Purdue, UC Davis และ Cornell ซึ่งจะมีภาครัฐคอยใหการ

สนับสนุน เชน กระทรวงการคลัง และสํานักงานสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ซึ่งหนึ่งในโครงการท่ีกําลังผลักดันผาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Foodnnopolis) เปนตน โดยท้ัง 5 กลุม

เทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน “ประเทศไทย 4.0”  

เปนสวนหน่ึงของ “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่เปน Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรม 

ที่เปน New S-Curve) ที่รัฐบาลไดประกาศไปกอนหนานั้น กลาวคือ ใน “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” จะมีบาง 

กลุมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังตองพ่ึงพิงการลงทุนจากตางประเทศเปนหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน  

(Aviation) สวนใน 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเปนสวนที่ประเทศ 

ไทยตองการพัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซึ่งสอดรับกับ  

“บันได 3 ข้ัน” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเปนกลุมอยาง 

มีพลัง” นั่นเอง 

ต้ังเปาสัมฤทธิ์ใน 3–5 ป 

 ดร.สุวิทยกลาววา เปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุม 

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา เปนการเปลี่ยน “ปญหาและ 
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ความทาทาย” ใหเปน “ศักยภาพและโอกาส” ในการสรางความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเปน 

รูปธรรม เชน เปลี่ยนจากปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเปน สังคมผูสูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การพัฒนา 

หุนยนตทางการแพทย การยกระดับเมืองใหเปน Smart City การเปลี่ยนสินคาโภคภัณฑตางๆ เชน ขาว ยางพารา  

น้ําตาล มันสําปะหลัง ใหกลายเปนอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Nutraceutics)  

ที่มีมูลคาสูง การเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดมิ ใหเปนการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการและเทคโนโลยีน้ํา เปนตน 

กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศ ภายใต “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นท่ีสําคญั 

1.เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ีมั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืน อยางเปน 

รูปธรรม 

2.เปน “Reform in Action” ท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ 

การปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 

3.เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปนประชารัฐท่ีผนึกกําลังกับเครือขาย 

พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รูจักเติม  

รูจักพอ และรูจักปน” 

 

1.4 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

-มุงเนนการพัฒนาแหลงอาหารใหมีคุณภาพ โดยเช่ือมโยงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาการผลิตโดยใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

-สรางความเช่ือมโยงการผลิต เพ่ือเพ่ิมความขีดความสามารถในการแขงขันทางการเกษตร สงเสริมกาสรเกษตรรายยอยให

ปรับไปสูการเปนผูประกอบการเกษตรสมัยใหม 

-พัฒนารบัการขนสง logistics เพ่ือเช่ือมโยงดานการคาการลงทุน ดารเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในกลุมจังหวัด  

-ยกระดับมาตรฐานและสรางความเชื่อมโยงการทองเท่ียวในดานตางๆของกลุมจังหวัด 

-ยกระดับมาตรฐานการคาชายแดนท้ังมนดานโครงสรางพ้ืนฐานของดานและการพัฒนาผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลคาการคา

ชายแดนใหสูงข้ึน 

โดยจังหวัดนครราชสีมาจัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ซึ่งประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  และสุรนิทร โดยจังหวัดนครราชีมา เปนที่ตั้งของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (Vision) 

          “ศนูยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม การคาชายแดน สังคมเปนสุข” 

พนัธกิจ(Mission)  

๑. สงเสรมิการผลิตและแปรรูปขาวหอมะลิ 

๒. สงเสรมิและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

๓. สงเสรมิการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

๔. สงเสรมิการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. สงเสรมิศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 

๖. สงเสรมิการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

๗. สงเสรมิและพัฒนาการคาและการลงทุนและการคาชายแดน 

๘. สงเสรมิการพัฒนาดานสังค 
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(เปาประสงคของกลุมจังหวัด (Goals) 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

2. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมขึ้น 

4. มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมขึ้น 

5. ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด (Strategic Issues) 

1. การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพ่ือการสงออก (ขาวหอมมะลิ) 

- ผูรับผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร - ผูรับผิดชอบรวม   จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรมัย 

2. การพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตร   

- ผูรับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา 

- ผูรับผิดชอบรวม    จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร, บุรีรัมย 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

- ผูรับผิดชอบหลัก   จังหวัดชัยภูมิ 

- ผูรับผิดชอบรวม   จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร, บุรีรัมย 

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 

- ผูรับผิดชอบหลัก   จังหวัดนครราชสีมา 

- ผูรับผิดชอบรวม   จังหวัดชยัภูมิ, สุรินทร, บุรีรัมย 

5.  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

- ผูรับผิดชอบหลัก   จังหวัดบุรีรมัย 

- ผูรับผิดชอบรวม     จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร, ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร / กลยุทธของกลุมจังหวัด (Strategies) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป(10 กลยุทธ) 

1.1 พัฒนาและบรหิารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

1.2 สงเสรมิและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 

1.3 สงเสรมิการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรใหเหมาะสม 

1.4 ยกระดับสินคาการเกษตรสูระบบมาตรฐาน 

1.5 สงเสรมิและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 ยกระดับความสามรถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 

1.7 สงเสรมิการแปรรูปผลผลิตท่ีสรางมูลคาเพ่ิม 

1.8 สนับสนุนใหมรการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 

1.9 สงเสรมิการใชนวัตกรรมพลังงานทดแทน 

1.10 สงเสรมิอาชีพเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาอตุสาหกรรมการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม(8 กลยุทธ) 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว 

2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
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2.4 สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยนักทองเที่ยว 

2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 

2.6 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 

2.7 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 

2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน(2 กลยุทธ) 

3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดนและการลงทุนในประเทศ 

3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจสิติกส 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต(3กลยุทธ) 

4.1 พัฒนาสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

4.2 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และเสริมสรางศกัยภาพการพ่ึงพาตนเอง 

4.3 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (Strategies)  

 วิสัยทัศน (Vision) 

 “โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และการเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”  

พนัธกิจ (Mission) 

1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทใหบรรลตุามเกณฑเมืองนาอยูขององคการอนามัยโลก 

2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีสวนรวมพัฒนาสังคมคณุภาพ สังคมที่เอ้ืออาทรและสังคมสมานฉันท 

3. สนับสนุนการผลักดันใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน 

4. สนับสนุนและสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 

5. สรางกระบวนการผลิต แปรรูปสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เสริมสรางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีดุลยภาพที่ย่ังยืน 

8. สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครฐัตามหลักการบริหารกิจการบานเมองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค (Goals) 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามและปกปองสถาบันหลักของชาติ 

5. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกดาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร (ตามลําดับความสําคัญ) 

1. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

2. ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 

4. การเสริมสรางความมั่นคงทกุมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 



 

 

43 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

วิสัยทัศน “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารคุมคา เศรษฐกิจกาวหนา คุณภาพชีวิตดี กีฬาสูสากล 

ประชาชนมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตร  

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 6. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 8. 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 9. ยุทธศาสตรดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 10. 

ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เปาประสงค  

1.ประชาชนมีนาในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น 2.ประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 3.เกษตรกร

มีความเขมแข็ง 4.ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 5.ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกัน

และควบคุมโรคอยางทั่วถึง 6.ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย 7.ประชาชนมีสวนรวมในการสงเส

ริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี 8.การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

ประชาชนมีสุขภาพดี รางกาย แข็งแรงโดยการเลนกีฬาออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 9.การ

บริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 11.สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนรุักษ  

ตัวช้ีวัด 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 2.คาเฉลี่ยคะแนน O-Net 3.จํานวนสายทางที่ดําเนินการกอสราง 

ปรับปรุง/ซอมแซม  

กลยุทธ  1.พัฒนาแหลงน้ํา 2.สานตอแนวทางพระราชดําริ 3.สงเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 4.สงเสริมและแกไข 

ปญหาการประกอบอาชีพ 5.สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 6.ปองกันและบําบัดรักษาโรค 7.พัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 8.ทํานุ บํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน      

9.สงเสรมิการทองเที่ยว 10.สงเสริมกีฬา 11.สงเสริมประชาธิปไตย 12.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

13.สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 14.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 15.การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 16.เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชน 17.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 18.การกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลรวม 19.จัดต้ัง ดูแลระบบนาเสียรวม 20.คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม   

 

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

วิสัยทัศน (Vision)  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   

“โครงสรางพื้นฐานดีมีมาตรฐาน  พัฒนาระบบบรหิารและบริการประชาชน  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี    

สงเสริมกลุมอาชีพและเพิ่มพนูรายไดประชาชน” 
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พันธกิจ  (mission)   

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง  

2. บรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล เนนการบรกิารประชาชน 

3. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตามอํานาจหนาที่ ใหสามารถ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาได สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  

4. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทองถิ่น ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแกประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใน

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

5. สรางและสงเสริมองคความรูดานการเกษตร สงเสริมการวางแผนการผลิตสินคาดานการเกษตร และเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตทางดานการเกษตร 

6. สงเสรมิกลุมอาชีพใหเขมแข็ง ใหความรูเก่ียวกับอาชีพแกประชาชนใหสามามารถประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับ

ตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรใหพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

8. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสรางศักยภาพสาธารณสุขภายในตําบลเพื่อแกไขปญหาสุขอนามัยภายในตําบล   

9. เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

พันธกิจ   
1. การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาไฟฟา  ประปา  ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
เปาประสงค  กอสรางโครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ   ใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก

และรวดเร็วขึ้น  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม   
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

 1. จํานวนการกอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา  และทอระบายน้ํา 

 2. จํานวนปรมิาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 

 3. จํานวนปรมิาณการขยายเขตประปา  

 4. จํานวนการขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชีว้ดัระดับกลยุทธ 

1. กอสราง  ปรับปรงุถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา  และทอ

ระบายน้ํา 

1.  จํานวนการกอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา  

และทอระบายนํ้า 

2.  กอสรางขยายเขตไฟฟาและตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ 2.  จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะให

ครบทุกครัวเรือน 

3.  กอสราง  ขยายเขตการบรกิารประปา  ซอมแซม และจัดหา

เคร่ืองกรองน้ําระบบประปา 

3.  จํานวนปริมาณการขยายเขตประปา  

4.  ขดุลอกและพัฒนาแหลงน้ํา 4.  จํานวนการขุดลอกและพฒันาแหลงน้ํา 
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่ 1,2   ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ใน

เขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ  

1. สงเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ  เพื่อลดอัตราความเสี่ยงทาง

รายไดของเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบทฤษฎีใหม 

2. สงเสรมิใหมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและศิลปะหัตกรรม  เพื่อเพิ่มรายไดในครวัเรือนและสราง

ความเขมแข็งใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได 

3. สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และใหมีตลาดกลางเพ่ือจําหนายสินคาทางการเกษตร หรือสถานที่

จําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑของที่ระลึกตามภูมิปญญาทองถิ่น 

4. สงเสริมและสนับสนุนธุรกจิชุมชน  รานคาชุมชนใหสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม  เขมแข็งและ   

ทั่วถึงดวยการใหความรูดานการจัดการ  การตลาด  รวมทั้งขอมูลขาวสาร 

5. สงเสริมและสนับสนุนเงินจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในหมูบานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา 

อาชีพและรายไดของประชาชนโดยใหประชาชนบริหารจัดการเอง 

6.สงเสรมิและสนับสนุนการฝกอาชีพระยะสั้น  ตามความตองการของประชาชน  เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม

อาชีพใหเขมแข็งและเพิ่มพูนรายไดแกประชาชน 

เปาประสงค    เกษตรกรมคีวามรูดานการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินคาดานการเกษตรได 

อยางมีคณุภาพพรอมตอการสงออกสูตลาดทุกระดับ ประชาชนมีความรูดานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวได การวางงานในตาํบลลดลง 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

 1. จํานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครวัได 

 2. จํานวนประชาชนไดรับความรูเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 

 3. จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตรท้ังดานพืชและสัตว 

 4. จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถผานการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP 

 6. จํานวนครัวเรือนเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพฒันา ตัวชีว้ดัระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 1.จํานวนประชาชนมีอาชีพลดการวางงาน 

2.ใหความรูประชาชนในการประกอบอาชีพ 2.จํานวนประชาชนเขารับการฝกอบรมอาชีพ 

3.สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรท้ังพืช 

สัตวประมงและการแปรรูป 

1.จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูดานพืชและสัตว 

2. จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรผานการประเมินคณุภาพผลผลิต GAP เพิ่มขึ้น 

3. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสรมิดานตลาดรับซื้อสินคา 

4.สงเสริมและเพิ่มทักษะตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงการลดรายจายเพิ่ม

รายได 

1.จํานวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหรายจายลดลง และมีรายไดเพิ่มขึ้น 
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา  : ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร

การสานตอแนวทางพระราชดําริ และยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  .  

 1. รณรงค  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีถวนหนา 

 2. จัดหาบุคลากรและจัดตั้งศนูยบริการสาธารณสุขใหเพียงพอ  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 3. สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคม  โดยเฉพาะในหมูผูมีรายไดนอยและดอยโอกาส 

 4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการธํารงภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  และรวมมือรวมใจ

อนุรักษ  ฟนฟู  เผยแพร  และสีบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป 

เปาประสงค    เพื่อเสริมสรางทกัษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ ดานการศึกษา  ดานสุขภาพอนามัย ดาน 

สวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองไดซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2565)   

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 1. จํานวนของประชาชนที่ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อเอดส 

 2. จํานวนผูพิการมีกําลังใจที่ดีในการใชชีวิตอยูในสังคม 

 3. จํานวนครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดีระหวางคนในครอบครัว 

 4. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด  

 5. จํานวนประชาชนมีความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีจําเปน 

 6. จํานวนปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรลดลง 

 7. จํานวนอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.  การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและ

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

1. จํานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกันดี 

2.  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 2. จํานวนประชากรที่ไดรับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น 

3.  การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 3. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี 

4.  การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 

 

4. จํานวนผูสูงอายุ,คนพิการ,ผูติดเชื้อเอดส ผูยากไร  

และผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับความรับการบริการอยางทั่วถึง 

5.  การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนนัทนาการ 5. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมกีฬาและดานเสริมเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น 

6.  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ

บรรเทาสาธารณภัย 

6. จํานวนประชาชนไดรับมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 



 

 

47 

 

ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคมและการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่ 5.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พนัธกิจ   1.รณรงค สงเสรมิ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักและใหความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใหกับประชาชน 

    2.พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน 

   3.รณรงคการกําจัดขยะในครวัเรอืน ใหกับประชาชน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1.ประชาชนเขาใจใหเปนคุณคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 

  2.จํานวนปญหาการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลดลง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชีว้ดัระดับกลยุทธ 

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. จํานวนของการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

2. การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 2. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดนอยลง และสิ่งปฏิกูลไมเกิดปญหา 

3. ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ 3. จํานวนสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่  5. ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรที่ 4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

พันธกิจ   พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทองถ่ิน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายแกประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

เปาประสงค   ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทองถ่ินมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรูกฎหมายที่เก่ียวของ การบริหารจัดขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองคาย มีการจัดสรรทรัพยากรทําใหเกิดความพรอมตอการใหบริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

 1. รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมทองถ่ิน   

 2. จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 3. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขาอบรม และศกึษาดูงาน  

 4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณในองคการทุกป 

 5. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



 

 

48 

 

 6. จํานวนประชาชนที่ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน 1. รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมทองถิ่น   

2.ปลูกฝงการดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 

 

1. จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

3.ดําเนินการเพ่ิมศกัยภาพและจัดการบริหารองคการบรหิาร

สวนตําบลรวมถึงการบูรณาการพัฒนารวมกันทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน 

1. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขาอบรม และจัดศึกษาดูงาน 

2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณในองคการทุกป 

3. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.ปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรม   1.จํานวนประชาชนที่ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสมีา : ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตรท่ี 8. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีมีจุดเดนหรือจุดแข็ง คือเปนพื้นที่ราบ พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทาง

การเกษตร ปลูกขาว ซึ่งเปนผลผลิตที่มีคุณภาพ เลี้ยงสัตว  มีลําน้ําผาน ชื่อลําหวยแอก ก้ันเขตแดนระหวางจั้งหวัด

นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน  แหลงเรียนรูศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงบานดอนตะหนิน ม.5 ที่มีระบบการบริหารจัดการดานเกษตรที่ครบวงจร ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งมีหนวยงานราชการ กลุมองคกรตางๆ เดินทางเขามาศึกษา

ดูงานตลอดทั้งป นอกจากนี้ภายในพื้นทีตําบลหนองคาย ยังเปนพื้นที่ดําเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร

ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจําปงบประมาณ 2557 –2561 ซึ่งเปนโครงการบูรณาการระหวางสวนราชการในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรไดรับประโยชนหลายหมูบาน ประกอบดวย ม.

3,4,5,7 ที่มีพื้นที่ใกลเคียงลําหวยแอก ขอบเขต 1,800 ไร  และขายผลไปอีกหลายหมูบาน ตามศักยภาพ ปจจุบัน

กําลังพัฒนาปรับปรุงใหเปนพื้นที่ผลิตพันธุขาวมีมีมาตรฐาน รวมถึงพืชผัก ผลไม ตามมาตรฐาน GAP จะเปนโอกาสที่

จะทําใหตําบลหนองคายสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ เขาสูประชาคมอาเซียนได และประชาชนในพื้นที่มี

รายไดเพิ่ม มีความเปนอยูที่ดีขึ้น จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือ เอกลักษณ ผลิตภัณฑผาไหมสวยงาม ฉะนั้น ดวยสภาพ

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร  จึงกําหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร (Positioning) ของตําบลหนองคาย คือ  
 

“เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพันธุขาวที่ดีมีมาตรฐาน พืช ผกั ผลไม และปศุสัตว เพื่อเปนสินคา

เศรษฐกิจภายในตําบล อําเภอ จังหวัด นําสูตางจังหวัดและตางประเทศ ภายในป พ.ศ. 2564” 
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นโยบายของผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย 

1. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 สงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่เปนประโยชน มุงมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรยีนในตําบล 

1.2 จัดใหมีการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรฐัพิธี 

1.3 พัฒนาการเรยีนการสอนและปรบัปรุงศนูยพัฒนาเด็กเล็กใหมีสภาพแวดลอมที่ดีและอุปกรณพอเพียง 

1.4 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกระดับ 

2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 ซอมสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองใหไดมาตรฐาน สัญจรไปมาไดสะดวก 

2.2 ประสานงานกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบล 

2.3 จัดเตรียมขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานทุกประเภทใหเปนปจจุบันพรอมที่จะนําเสนอของบประมาณไดทันทวงทีจาก

สวนกลางที่รับผิดชอบ 

2.4 ทําการขยายเขตไฟฟาใหมีไฟฟาครบทุกหลังคาเรือน 

3. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดฝกอบรมการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพ เพ่ือสรางเสริมรายไดใหประชาชนในเขต

ตําบลหนองคาย อยางพอเพียง(ตามหลักการ “เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส”) 

3.2 จะนอมนํา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาปรับใชเพื่อใหประชาชน

พึ่งพาตนเองได 

3.3 ประสานสวนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาลาํหวยแอกใหเปนแหลงน้ําสําหรับประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรอยางสมบูรณและเปนแหลงอาหารธรรมชาตี 

4. นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 สงเสริมและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

4.2 มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคทุกดานใหตําบลนาอยู มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

4.3 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และใหชมุชนมีสวนรวมในการทํางานกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดย

ใหชุมชนพึ่งตนเองได 

4.4 สงเสริมและใหสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 

4.5 สงเสริมและสนับสนนุ อปพร.ใหมีขวัญกําลังใจในการอาสาเขามาทาํงานเพื่อพี่นองชาวตําบลหนองคาย ตาม

ความจําเปนและภารกิจที่ปฏิบัติ 

4.6 ดูแลผูสูงอายุ และคนพิการ ใหมีขวัญกําลังใจในการอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 

5. นโยบายดานสาธารณสุข 

5.1 ประสานงานและรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสําโรงเปนแกนนําหลักในการพัฒนาทุกดาน

เก่ียวกับสาธารณสุขมูลฐาน 
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5.2 ยกยองและสงเสริมผูสูงอายุ พฒันาสุขภาพอนามัย รวมท้ังประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุมาชวยใน

การพัฒนาสังคม 

5.3 สนับสนุน สงเสริมดานการกีฬาทุกระดับ จัดใหมีลานออกกําลังกาย ลานกีฬา 

5.4 ใหการสงเคราะหและสนบัสนุนการพัฒนาอยางมีสวนรวมแกผูยากไร ผูพิการ และทพุพลภาพ และผูดอยโอกาส

ใหมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และสามารถพึ่งพาตนเองได 

6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1 สงเสริม สนับสนุนในการฟนฟูปาชุมชนและอนุรักษปาชุมชนในตําบลหนองคายทุกแหงใหเปนแหลงอาหารทาง

ธรรมชาติ และเปนแหลงเรยีนรูทางธรรมชาติในดานจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2 ประชาสัมพันธเพื่อสรางจติสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยผาน

กระบวนการของชุมชนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากปาไมที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. นโยบายดานการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

7.1 บริหารงานบุคลากรในองคกรใหมีทัศนคตริูรักสามัคคีและถือเอาประโยชนของประชาชนเปนสาํคัญ พรอมทั้งการ

สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข 

7.2 สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินดวยการทําประชาคมและติดตั้งกลองรับเรื่องรองทุกขของ

ประชาชนในทุกหมูบานในเขตตําบลหนองคาย อยางทั่วถึง 

7.3 สงเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เฝาระวังปญหาดานยาเสพติด โดยรวมมือกับ

เครือขายพลงัชุมชนตานยาเสพติดตําบลหนองคาย อปพร. ยามประจาํหมูบาน และเจาหนาที่ตํารวจ 

7.4 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลใหไดรับทราบอยางทั่วถึง 

7.5 จัดระบบใหบริการแกประชาชน ตลอดจนอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองานอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

7.6 บริหารงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนและแลวเสร็จตามระยะเวลากําหนด เพ่ือประโยชน และ

โอกาสของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

7.7 สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล ใหมีความรูคู

คุณธรรม 

 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่

มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
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 ผลการวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของทองถิ่นดวยเทคนคิ  SWOT 

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มี

ผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถิ่น  ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน  โดยเปนการ

ตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถิ่นอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  

ทั้งนี้โดยใชเทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) จุดออน  (Weak-

W)  และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 

1.  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนองคกรที่มีศกัยภาพในการใหบริการสาธารณะที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  

2. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีวิสัยทัศน  มีประสบการณท้ังดานการบริหารและปกครอง โดยยึดถือ

แนวทางบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ  

3. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสําคัญโดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากขึ้น  เขาใจระบบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน

และพรอมจะขยายฐานประชาธิปไตย 

4. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูงข้ึน  

5. มีความรูและภูมิปญญาทองถิ่นหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดของประชาชน ลดการ

วางงานและองคกรยังมกีารพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางตอเนื่อง  ประชาชนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 

6. มีศูนยเรียนรูอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชื่อเสียง และมีบทบาทมากในการพัฒนาการ

เกษตรในพื้นท่ี 

7. มีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรูวิชาการ และประสบการณ ในการดําเนินโครงการกิจกรรมอันเปนประโยชนแกประชาชน 

8. ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

9. มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน  มีศกัยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร 

10.ทรัพยากรภายในองคการมีความพรอมพอสมควรในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในตําบล 

11.ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต)  มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือใน

การพัฒนาทองถิ่นรวมกับ อบต. 

12.มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

4 แหง สามารถขยายโอกาสการเรียนใหกับเด็กและเยาวชน สามารถเปนศนูยการเรียนรูประจําตําบลไดในอนาคต 

 

จุดออน (Weaknesses-W) 

1.  พื้นที่บางแหงยังไมไดรับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟา  แหลงนํ้า  ยังไมไดดําเนินการอยางท่ัวถึง 

2. ประชาชนในบางหมูบานที่ไมมีที่ดินและเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทาํกิน 

3. บางหมูบานที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ในการรวมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็นปญหาการพัฒนา  จึง

ทําใหไมสามารถแกปญหาไดตรงความตองการ 

4. แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลง  ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลงกักเก็บน้ําใชที่เพียงพอ 

5. เจาหนาท่ีและประชาชนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไมมีความเขาใจเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 
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โอกาส  (Opportunities-O) 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดไววาการบริหารราชการแผนดิน เรื่องรัฐตองกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวน

รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นท่ี และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การ

ปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมี

อํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

 

 

2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2542   

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่น  โดยที่

หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามแผนการกระจายอํานาจ 6  ดาน  ทําให อบต. มีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝกอบรม

ความรู  ศักยภาพของเจาหนาท่ี  และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม  ดูแล  ปองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้น  ทําให

สามารถดําเนินการแกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแบบผสมผสาน  เพื่อแกไขปญหาความยากจน  กระตุนใหชุมชน

พึ่งตนเองรัฐบาลมีแนวนโยบายการสงเสริม การมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน  เพื่อให

เกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เปนการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการทองถ่ินของตนเองมากขึ้น 

2. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนนประสิทธิภาพ  ประหยัด เปนธรรม โปรงใส  เปดโอกาสให 

ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน 

         3.   รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา  ปลูกฝง

คานิยม  อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน 

4.   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณโีครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ              มีหลาย

ชองทาง  ไดแก อบจ.  จังหวัด  กรมที่สังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

6. การถายโอนภารกิจของภาครัฐในดานการศึกษา การสาธารณสุขใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความตอเนื่องสงผลให องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีงบประมาณดานการศึกษาและดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threats-T) 

1. สภาวการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

การรับคานิยมตะวันตกทําใหเกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจายมากกวารายได 

2. สภาวการณทางการธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง สงผลตอการประกอบอาชีพการเกษตร 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ประเด็นการ

พัฒนา 

ขอบขายและปริมาณของ

ปญหา 
พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนว 

โนมในอนาคต 

1. การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

1.ปญหาดานการศึกษา  

1.1 เด็กและเยาวชนบางสวน

อานหนังสอืไมออก 

1.2 ประชาชนขาดการ

แสวงหาความรู ความใฝรูดวย

ตนเอง 

1.3 เด็กและเยาวชนขาด

แรงจูงใจในการเรยีนรู มองวา

การเรียนเปนเรื่องนาเบื่อ 

สถานศกึษาในเขต

พื้นท่ีตําบลหนองคาย 

 

 

ตําบลหนองคาย 

 

 

สถานศกึษาในเขต

พื้นท่ีตําบลหนองคาย 

เด็กและเยาวชนใน

สถานศกึษา 

 

 

 

ประชาชนโดยท่ัวไป 

 

 

เด็กและเยาวชนใน

สถานศกึษา 

จํานวนเด็กและเยาวชนจะอาน

หนังสือไมออกเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

จะเกิดปญหาการดํารงชวีิตใน

สังคม  

 

เด็กที่จบการศึกษามีคณุภาพต่ํา 

เพ่ิมขึ้น 

 2.ปญหาดานศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2.1 ประชาชนคนรุนใหมหาง

เหินกิจกรรมทางศาสนา และ

มองขามวัฒนธรรมประเพณี 

  

 

ประชาชนในตาํบล 

 

 

ประชาชนจะลดใหความสําคัญ

ศาสนานอยลงและวัฒนธรรม

ประเพณีจะเร่ิมหายไป 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

การเกษตร 

1. ปญหาดานการเกษตร 

1.1 สินคาเกษตรตกต่ํา การ

ผลิตไดผลิตไมเต็มที่ ไมมีตลาด

รองรบัผลผลิต 

1.2 เกษตรกรขาดการวาง

แผนการผลติ 

1.3 เกษตรกรขาดความรู

ความเขาใจในการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน

การเกษตรทั้งดานพืชและสัตว 

2. ปญหาดานอาชีพ 

2.1 ปญหาการวางงาน 

 

2.2 การขาดการสงเสริมอาชีพ 

 เกษตรกรภายในตําบล 

 

 

 

 

เกษตรกรภายในตําบล 

 

เกษตรกรภายในตําบล 

 

 

 

 

ประชาชนในตาํบล 

เกษตรกรมีหนี้สินเพ่ิม ขาด

รายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  

อาจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 

 

 

ผลผลติราคาตกต่ํา เกิดการ

ประทวงสวนราชการใหออกมา

รับซื้อผลผลิต  

 

ผลิตผลทางการเกษตรไมทันตอ

ความตองการ เสียเปรียบดาน

การแขงขันกับทีอ่ื่น 

จํานวนประชาชนไมมีรายได

เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนวางงานมากขึ้น 

เศรษฐกิจย่ําแย 

3. การพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิต  

1. ปญหาสังคม 

1.1 ปญหาครอบครัวแตกแยก 

  

ประชาชนในตาํบล 

 

เด็กและเยาวชนมีปญหาขาด
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1.2 ปญหายาเสพติด 

1.3 ปญหาเด็กและเยาวชนมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

1.4 ปญหาคณุธรรมจริยธรรม 

2. ปญหาดาน

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2.1 ปญหาผูประกอบการขาด

ความรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการท่ีสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

2.2 ประชาชนขาดจิตสํานึก

ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 

ประชาชนในตาํบล 

เด็กและเยาวชนใน

ตําบล 

ผูนําทองถิ่น ผูนํา

ชุมชน พนักงานสวน

ตําบล  

ประชาชน ในตําบล 

ประชาชนในตาํบล 

 

ประชาชนในตาํบล 

ความรักความอบอุนมากขึ้น

นําไปสูปญหาอื่น 

การเกิดอาชญากรรม  

การการลักขโมย เพ่ิมขึ้น  

เกิดปญหาสังคมมากขึ้น 

ถามีการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมจะทําใหในอนาคต

สังคมจะนาอยูมากขึ้น 

 

-เกิดภัยธรรมชาติ ปญหา

สิ่งแวดลอม-ทรัพยากรธรรมชาติ

นอยลง 

-เกิดความเดือดรอนแก

ประชาชนมากขึ้น 

 3. ปญหาดานการทองเท่ียว 

3.1 ไมมีแหลงทองเที่ยว

ภายในตําบล 

  

แหลงทองเท่ียว 

 

 
แหลงทองเที่ยวไมเปนที่นาสนใจ ไมมี

นกัทองเที่ยว ขาดเม็ดเงินเขาสูตําบล 

 

 

4. การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

1.ปญหาดานการขาด

สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง 

 ประชาชนในตาํบล -การดําเนินงานของ อบต.จะทําใหมี

สาธารณูปโภคครอบคลมุท่ัวถึง 

-ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย 

5. การพัฒนาแหลง

น้ํา 

1.การขาดแคลนน้ํา แหลงน้ํา

ไมเพียงพอ 

2.ปริมาณน้าํไมพอใชตลอดป 

 ประชาชนในตาํบล การดําเนินงานของ อบต.จะชวย

บรรเทาความเดือดรอนเก่ียวกับ

แหลงนํ้าไดในอนาคต 

6.การพัฒนา

สาธารณสขุ 

1.ยังไมมีการคุมครองผูบริโภค

อยางจริงจัง 

2. ปญหาการจัดการขยะ

ภายในตําบล 

 

3. ขาดการสงเสริมดาน

สุขภาพพลานามัย 

 ผูบริโภคภายในตําบล 

 

ประชาชนในตาํบล 

 

 

ประชาชนในตาํบล 

ประชาชนถูกเอาเปรียบ 

เสียเปรยีบ 

ขยะมีปริมาณตกคางในตําบล

มากขึ้น ปญหามลภาวะทาง

อากาศ ปญหาโรคระบาด 

ประชาชนเจ็บปวยงาย สุขภาพ

ออนแอ 

7. การพัฒนา

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2. ปญหาดาน

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2.1 ปญหาผูประกอบการขาด

ความรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการท่ีสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

2.2 ประชาชนขาดจิตสํานึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูนําทองถิ่น ผูนํา

ชุมชน พนักงานสวน

ตําบล ประชาชน ใน

ตําบล 

 

 

 

 

-ทรพัยากรธรรมชาตลิดนอยลง 

 

 

 

-เกิดปญหามลพิษจาก
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ความรับผิดชอบตอสวนรวม  สิ่งแวดลอม 

8.การพัฒนา

การเมืองการ

ปกครองและการ

บริหาร 

1. ประชาชน เยาวชนยังขาด

ความรูความเขาใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. การมีสวนรวมของ

ประชาชนยังอยูในระดับนอย 

 ประชาชนเยาวชนใน

ตําบล 

 

 

ประชาชนในตาํบล 

เกิดปญหาความขัดแยงในชุมชน 

ประชาชนเขาใจประชาธิปไตย

ในทางท่ีผิด ตกเปนเหยื่อ

การเมือง 

 

การแกไขปญหาที่แทจรงิของ

ประชาชนเปนไปไดยากขึ้น

เพราะประชาชนขาดการมีสวน

รวม 

9.การเตรยีมความ

พรอมเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

1. เจาหนาที่และประชาชนไม

สามารถใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาเพ่ือนบานสือ่สาร

ระหวางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนยังขาดความรู

ความเขาใจ เนื้อหาสาระที่

สําคัญเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรใน อบต. และ

ประชาชนในตาํบล 

 

 

 

ประชาชนในตาํบล 

การเขาสูประชาคมอาเซียน

อาจจะลมเหลว 

 

 

 

การเขาสูประชาคมอาเซียน

อาจจะลมเหลว 
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สวนที่ ๓ 

การนําแผนพัฒนาสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

กองชาง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลัด กองคลัง 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

คุณภาพชีวิต 

 

1. แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2. แผนงานการศกึษา 

3. แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

6. แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสิ่งแวดลอม 

 

สิ่งแวดลอม 1. แผนงานการเกษตร 

2. แผนงานสาธารณสุข 

สํานักปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

บริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

 

1. แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

3. แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด กองคลัง 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

๒. บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.๐๑-๐๓)  
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สรุปบัญชแีผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)          (แบบ ผ.01) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

15 

 

 

2,068,290 

 

 

28 

 

 

13,617,500 

 

 

161 

 

 

83,278,555 

 

 

164 

 

 

87,292,670 

 

 

158 

 

 

71,464,370 

 

 

526 

 

 

257,721,385 

รวม 15 2,068,290 28 13,617,500 161 83,278,555 164 87,292,670 158 71,464,370 526 257,721,385 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ 

1. แผนงานการเกษตร 

 

 

5 

 

 

240,000 

 

 

13 

 

 

425,000 

 

 

40 

 

 

2,052,000 

 

 

40 

 

 

2,152,000 

 

 

44 

 

 

2,152,000 

 

 

142 

 

 

7,021,000 

รวม 5 240,000 13 425,000 40 2,052,000 40 2,152,000 44 2,152,000 142 7,021,000 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานคุณภาพชีวิต 

1. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

2. แผนงานการศึกษา 

3. แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

8 

 

4 

2 

3 

 

 

410,000 

 

256,500 

61,000 

55,000 

 

 

8 

 

16 

4 

1 

 

 

430,000 

 

2,860,000 

500,000 

10,000 

 

 

10 

 

26 

7 

6 

 

 

525,000 

 

4,200,000 

620,000 

115,000 

 

 

13 

 

26 

8 

9 

 

 

775,000 

 

4,200,000 

645,000 

115,000 

 

 

13 

 

26 

8 

6 

 

 

775,000 

 

4,200,000 

645,000 

115,000 

 

 

52 

 

98 

29 

25 

 

 

293,888,225 

 

15,716,500 

2,471,000 

410,000 

รวมทุกยุทธศาสตรหนานี้/ยอดยกไป 37 3,090,790 70 7,842,500 250 90,790,555 260 129,951,370 255 79,351,370 872 577,228,110 
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สรุปบัญชีแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)       (แบบ ผ.01) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป 

 จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานคุณภาพชีวิต(ตอ) 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

6. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

5 

2 

 

 

2,455,000 

350,000 

 

 

5 

4 

 

 

2,455,000 

105,000 

 

 

6 

6 

 

 

2,499,000 

1,445,000 

 

 

6 

6 

 

 

2,475,000 

1,445,000 

 

 

6 

6 

 

 

2,499,000 

1,445,000 

 

 

28 

24 

 

 

10,173,000 

17,790,000 

รวม 7 2,805,000 9 2,560,000 12 3,944,000 12 2,620,000 12 3,944,000 52 27,963,000 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานสิ่งแวดลอม 

1. แผนงานการเกษตร 

2. แผนงานสาธารณสุข 

 

 

1 

2 

 

 

10,000 

30,000 

 

 

1 

4 

 

 

30,000 

35,000 

 

 

5 

9 

 

 

85,000 

160,000 

 

 

5 

9 

 

 

85,000 

160,000 

 

 

5 

9 

 

 

85,000 

160,000 

 

 

17 

24 

 

 

295,000 

545,000 

รวม 3 40,000 5 65,000 14 245,000 14 245,000 14 245,000 41 840,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2. แผนงานงบกลาง 

 

 

6 

7 

 

 

975,000 

11,384,000 

 

 

9 

7 

 

 

995,000 

11,424,000 

 

 

13 

8 

 

 

877,5000 

11,474,000 

 

 

13 

8 

 

 

877,5000 

11,646,300 

 

 

13 

8 

 

 

877,500 

11,646,300 
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38 

 

 

4,602,500 

57,574,600 

รวม 13 25,479,000 16 26,011,000 21 27,027,000 21 27,017,300 21 105,534,300 92 62,177,100 

รวมทุกยุทธศาสตรหนานี ้ 23 26,629,000 30 26,426,000 47 29,852,000 47 29,862,300 47 111,769,300 185 90,980,100 

รวมทุกยุทธศาสตรยอดยกมา 37 3,090,790 70 7,842,500 250 90,790,555 260 129,951,370 255 79,351,370 872 577,228,110 

รวมทุกยุทธศาสตรทั้งสิ้น 60 29,719,790 100 49,919,300 297 157,600,255 307 159,813,670 302 405,657,525 1,057 668,208,210 
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 กอสรางถนน คสล.  

บ.สําโรง ม.1 
 

1. เพ่ือสญัจรไปมา

สะดวก 

2. เพ่ือลดปญหา

ฝุนละออง 

รอบหมูบานไปศาลปูตา 

กวาง 5 ม. ยาว 900 ม. 

หนา 0.15 ม. 

  1,250,000 1,250,000 1,250,000 1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

2 กอสรางถนน  คสล.   

บ.ทุงมน ม.2  

1. เพ่ือสญัจรไปมา

สะดวก 

2. เพ่ือลดปญหา

ฝุนละออง 

กวาง 3.5 ม.  ยาว 75 ม.  

หนา 0.15 ม. 

 135,000 135,000   1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

3 กอสรางถนน คสล.   

บ.ตําแย ม.3 

1. เพ่ือสญัจรไปมา

สะดวก 

2. เพ่ือลดปญหา

ฝุนละออง 

จากหมูบานถึง ร.ร.วัดบาน-

ตําแย  กวาง 4. ม.  

ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. 

  390,000 390,000  1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

4 กอสรางถนนดินและ

ลงหินคลุก  

บ.หนองแวง  ม.4  
 

1.เพ่ือสญัจรไปมา

สะดวก 

2.เพ่ือการขนสง

สินคาการเกษตร 

เสนจากหมูบานไปหนองแสง 

5.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 

0.80 ม. 

 187,500 187,500 187,5000 187,500 1.จํานวนถนนดิน/ลูก

รัง.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

 

กองชาง 

 

 รวมหนานี้/ยกไป    322,500 1,962,500 1,827,500 1,427,500    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

5 กอสรางถนนดินและ

ลงหินคลุก  

บ.หนองแวง  ม.4  

1.เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากหมูบานไปโนนราย 

5.00 ม. ยาว 1,200 ม.  

หนา 0.80 ม. 

 150,000 150,000 150,000 150,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูก

รัง.เพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

 

กองชาง 

 

6 กอสรางถนน คสล.  

บ.หนองแวง ม.4  

 

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหาฝุนละออง 

รอบหมูบาน กวาง 5 ม.   

ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. 

ภายในหมูบาน กวาง 4 ม.  

ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม 

  345,000 
(รอบหมูบาน) 

 

345,000 
 (รอบหมูบาน) 

 

132,930 
 (ภายในหมูบาน) 

1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 

7 กอสรางถนน คสล.   

บ.ดอนตะหนิน ม.5  

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหาฝุนละออง 

จากหนาวัดไปหนองตะกุด 

กวาง 2.5 ม. ยาว 325 ม.

หนา 0.15 ม. 

  339,800 339,800  1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 รวมหนาน้ี    150,000 834,800 834,800 495,000    

 ยอดยกมา    322,500 1,962,500 1,827,500 1,427,500    

 รวมยอดยกไป    3,183,500 2,797,300 2,662,300 1,922,500    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

8 ซอมแซม

ถนนลาดยาง 

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหาฝุนละออง 

สายบานโคกเพ็ด ม.6 ไปบาน

หนองแวง ม.4 กวาง 6 ม.ยาว 

700 ม. หนา 0.5 ม. 

 1,946,000    1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 

9 กอสรางถนน คสล.  

บ.โคกเพ็ด ม.6  

 

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหาฝุนละออง 

ภายในหมูบาน กวาง 2.50 ม.

ยาว 55  ม.หนา 0.15 ม.สาย

ไปวดัปาโคกเพ็ด กวาง 4 ม.

ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. 

 65,000 
(ภายในหมูบาน) 

348,000 
(เสนไปวัดปา

โคกพ็ด) 

348,000 
(เสนไปวัดปา

โคกพ็ด) 

535,500 
(รอบหมูบาน) 

 

1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มข้ึน  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 

10 กอสรางถนน คสล.  

บ.โคกสวาง ม.7  

 

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหาฝุนละออง 

จากหมูบานไปลําแอก   

กวาง 5 ม. ยาว 110 ม. หนา 

0.15 ม. 

  295,000 295,000  1.จํานวนถนนค

สล.เพิ่มขึน้  

2.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี    2,011,000 643,000 643,000 535,500    

 ยอดยกมา    3,183,500 2,797,300 2,662,300 1,922,500    

 รวมยอดยกไป    5,194,500 3,440,300 3,039,300 2,458,000    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

11 กอสรางถนนคสล.  

สาย บ.ดอนหวาย  

ม.14 ถึง บ.โคกสวาง  

ม.7  

1. เพื่อสัญจรไป

มาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหา

ฝุนละออง 

จุดที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 210 

ม.หนา 0.15 ม. บาท จุดที่ 2 

จาก   บ.โคกสวางไป บ.ดอน

หวาย กวาง 5 ม. ยาว 200 

ม. หนา 0.15 ม.  

  993,900 993,900 993,900 1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึน้  

2.รอยละของ

ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 

12 กอสรางถนน คสล.  

จากบานหนองแวง ม.4 

ไป บ.หนองคาย ม.10  

 

1. เพื่อสัญจรไป

มาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหา

ฝุนละออง 

กวาง 5 ม. ยาว 400  ม.  

หนา 0.15 ม. 

  1,120,000 1,120,000  1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึน้  

2.รอยละของ

ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุน

ละออง 

กองชาง 

 

13 กอสรางถนน  คสล.  

บ.หนองไมตาย ม.8  

 

1. เพื่อสัญจรไป

มาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหา

ฝุนละออง 

เสนรอบหมูบาน ชวงที่ 1 

กวาง 6 ม. ยาว 170  ม.  

หนา 0.15 ม. ชวงที่ 2 

กวาง 4 ม.  ยาว 47 ม.  

หนา 0.15 ม. 

  250,000 

 

210,000 210,000 1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึน้  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละ

ออก 

กองชาง 

 

 รวมหนานี ้     2,448,900 2,408,900 1,203,900    

 ยอดยกมา    5,194,500 3,440,300 3,039,300 2,458,000    

 รวมยอดยกไป    5,194,500 5,889,200 5,448,200 3,661,900    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

14 ขยายถนน คสล. 

ภายในหมูบานหนอง-

ไมตาย ม.8 

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อลดปญหาฝุน

ละออง 

ขยายถนนขางละ 1 ม.  

ยาว 244  ม. หนา 0.15 

ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึน้  

2.รอยละของประชาชน

พึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

15 กอสรางถนน  คสล.  

บ.โคกสะอาด ม.9  

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

รอบหมูบาน กวาง 4 ม. 

ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. 

กวาง 4 ม. ยาว 450 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 385,000 912,000 912,000 912,000 1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

16 กอสรางถนน  คสล.  

บ.หนองคาย ม.10 ถึง 

บ.หนองแวง ม.4 

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

กวาง 5.00  ม.  ยาว 

2,442 ม. 

หนา 0.15 ม. 

(ป60 

1,510,750) 

 1,650,000 

 

1,655,000 

 

1,655,000 

 

1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

17 กอสรางถนน คสล. 

บ.หนองคาย ม.10 

  

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

ภายในหมูบาน กวาง 4 ม. 

ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.  

 

 204,000 204,000 

 

  1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

 รวมหนานี ้   1,510,750 589,000 2,966,000 2,767,000 2,767,000    

 ยอดยกมา    5,194,500 5,889,200 5,448,200 3,661,900    

 รวมยอดยกไป   1,510,750 5,783,500 8,855,200 8,215,200 6,428,900    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/

กิจกรรม 

วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

18 กอสรางถนน คสล. 

บ.หนองคาย ม.10 

  

1. เพ่ือสญัจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุน

ละออง 

เสนจากหมูบานถึงบานโนนยูง 

ม.13 กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม. หนา 0.15 ม. 

  1,246,800 

 

1,246,800 

 

1,246,800 

 

1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

19 กอสรางถนน คสล. 

บ.หนองกวาง.11  

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุน

ละออง 

จุดที่1 ขาง รร.บานทุงมนฯ 

กวาง 4 ม.ยาว 220 ม.  หนา 

0.15 ม.จุดที่2 ขางวัดบานทุง

มน กวาง 4 ม.ยาว 139 ม. 

หนา 0.15 ม.  

 490,000 

(ขาง รร.บาน

ทุงมน) 

208,500 

(ขางวดับาน 

ทุงมน) 

208,500 

(ขางวดับาน 

ทุงมน) 

208,500 

(ขางวดับาน 

ทุงมน) 

1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

20 กอสรางถนน คสล. 

บ.โนนกลาง ม.12  

 

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุน

ละออง 

(ภายในหมูบาน) 

กวาง 4 ม. ยาว 277 ม.  

หนา  0.15 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

21 กอสรางถนน คสล. 

บ.โนนกลาง ม.12 

 

1. เพ่ือสัญจรไปมา

สะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุน

ละออง 

จากโนนกลางไปคลอง

ชลประทานกวาง 4 ม.  

ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี    490,000 1,955,300 1,955,300 1,955,300    

 ยอดยกมา   1,510,750 5,783,500 8,855,200 8,215,200 6,428,900    

 รวมยอดยกไป   1,510,750 6,273,500 10,810,500 10,170,500 8,384,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/

กิจกรรม 

วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

22 กอสรางถนน คสล.  

บ.โนนยูง ม.13 

 

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

เสนเขาหมูบาน ดานทิศ

ตะวันออก กวาง 5 ม.  

ยาว 304 ม. หนา 0.15 ม. 

  758,000 758,000 758,000 1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

23 ลงหินคลุกถนน  

บ.โนนยูง ม.13  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

เสนรอบหมูบาน 

กวาง 5.00 ม.   

ยาว 1,000 ม.   

หนา 0.15 ม. 

  902,500 902,500 902,500 1.จํานวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

24 กอสรางถนนดิน  

บ.สําโรง ม.1 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากดอนกระทอมถึง 

คลองใหม กวาง 6.00 ม.   

ยาว 1,000 ม. หนา 0.80 

ม. 

  150,000 150,000 150,000 1.จํานวนถนนดิน.เพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

25 ปรับปรงุถนนดิน 

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากส่ีแยกหมูบานโนน

กลาง ม.12 ถึงคลอง

ชลประทาน กวาง 5 ม.  

ยาว 940 ม. หนา 1 ม. 

  185,000 185,000 185,000 1.จํานวนถนนดิน.เพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     1,965,500 1,965,500 1,965,500    

 ยอดยกมา   1,510,750 6,273,500 10,810,500 10,170,500 8,384,200    

 รวมยอดยกไป   1,510,750 6,273,500 12,776,000 12,136,000 10,349,700    
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        บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/

กิจกรรม 

วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

26 ปรับปรงุถนนดิน  

บ.ตําแย ม.3  

 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากเลิงระคําถึงลําหวยแอกกวาง  

5 ม. ยาว 1,435 ม. หนา 0.80  

ม.รอบหมูบาน กวาง  5.00  ม.  

ยาว  500 ม. หนา 0.80 ม. 

  150,000 300,000 300,000 1.จํานวนถนนดินเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก  

 

กองชาง 

 

27 กอสรางถนนหิน

คลุก บ.หนองแวง  

ม.4  

 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

เสนขาง ที่ทําการ อบต. ถึง  

ลําหวยแอกกวาง  5.00 ม.   

ยาว 1,600 ม. หนา 0.80 ม. 

(ป60 

46,840) 

 187,500 187,500 187,500 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

 

กองชาง 

 

28 กอสรางถนนดิน/

ลูกรัง 

บ.ดอนตะหนิน ม.5  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

เสนไปถึงลําหวยแอก 

กวาง 4 ม. ยาว 1,250 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.จํานวนถนนดิน/ลูกรัง

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

 

กองชาง 

 

29 กอสรางถนนดิน

พรอมลงหินคลุก

บานโคกเพ็ด ม.6 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากหนา กศน.ต.หนองคายไปทุง

นาถึงโนนดอนมัน 

กวาง 6 ม. ยาว 1,350 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมา

ไดสะดวก 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี   46,840  537,500 537,500 537,500    

 ยอดยกมา   1,510,750 6,273,500 12,776,000 12,136,000 10,349,700    

 รวมยอดยกไป   1,557,590 6,273,500 13,313,500 12,673,500 10,887,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจงัหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

30 ปรับปรงุถนนหินคลุก บ.

หนองไม-ตาย ม. 8  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากหมูบาน ถึง บ.หนองขาม ต.

หนองพลวง 

กวาง 6.00 ม.ยาว 4,000 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก  

 

กองชาง 

อบจ. 

 

31 ปรับปรุงถนนดิน 

บานโคกเพ็ด ม.6 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากเสนสามแยกไปวดัปาโคกเพ็ด 

ถึง ถนนไป บ.โนน-ยูง กวาง 6 ม. 

ยาว 932 ม. 

  30,000 30,000 30,000 1.จํานวนถนนดินเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

 

กองชาง 

 

32 กอสรางถนนดิน  

บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากสวนหลวงถึงคลองละหาน  

กวาง 8 ม. ยาว 1,500 ม.  

หนา 0.80 ม. 

  650,000 650,000 100,000 1.จํานวนถนนดินเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

กองชาง 

 

33 กอสรางถนนดิน/หิน-

คลุก .โคกสะอาด ม.9 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

รอบหมูบาน(หลังวัดไปบึง

กระโตน) กวาง 4 ม. ยาว 690 ม. 

หนา 0.80 ม. 

  96,000 96,000 96,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุกเพิ่มข้ึน  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก  

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     976,000 976,000 426,000    

 ยอดยกมา   1,557,590 6,273,500 13,313,500 12,673,500 10,887,200    

 รวมยอดยกไป   1,557,590 6,273,500 14,289,500 13,649,500 11,313,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

34 กอสรางถนนดิน/หินคลุก  

บ.หนองคาย ม.10  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

ซ.ศาลปูตา กวาง 6 ม. ยาว 120 

ม. รอบวัด กวาง 5 ม.  

ยาว 236 ม. หนา 0.30 ม. 

  70,000 70,000 70,000 1.จํานวนถนนดินเพิ่มข้ึน  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

35 กอสรางถนนดิน  

บ.หนองกวาง ม.11  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากหวยโจรโจถึงลําหวยแอก 

กวาง 5 ม.  

ยาว 100 ม..หนา 0.30 ม. 

  20,000 20,000 20,000 1.จํานวนถนนดินเพิ่มข้ึน  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

36 กอสรางถนนดิน/หินคลุก  

บ.หนองกวาง ม.11  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

รอบโรงเรียน กวาง 5 ม. 

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

  80,000 80,000 80,000 1.จํานวนถนนดินเพิ่มข้ึน  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

37 ปรับปรงุถนนดินพรอมลง

หินคลุกบานโนนยูง ม.13 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือขนสงสินคา

การเกษตร 

จากโคกกลาง ถึง บานหนองคึม 

ต.หนองพลวง กวาง 5 ม. ยาว 

1,083 ม. หนา 0.10 ม. 

  150,000 150,000 150,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุกเพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

38 กอสรางถนนหินคลุก บ.

ดอนหวาย ม.14 ถึง บ.

หนองขาม ต.หนองพลวง  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือขนสงสินคา

การเกษตร 

กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. 

หนา 0.80 ม. 

(ป 60 

21,600) 

 120,000 120,000 120,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุกเพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี   21,600  440,000 440,000 440,000    

 ยอดยกมา   1,557,590 6,273,500 14,289,500 13,649,500 11,313,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,273,500 14,729,500 14,089,500 11,753,200    
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     บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/

กิจกรรม 

วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

39 ปรับปรงุซอมแซม

ถนนดิน บ.ดอน

หวาย ม.14 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร 

จากหมูบานถึงเลิงเฒาคาย 

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  

หนา 0.80 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.จํานวนถนนดิน/หินคลุกเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

40 ปรับปรงุถนน คสล.  

บ.สําโรง ม.1  

1.เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก 

 

ภายในหมูบาน 

กวาง  4.00 ม. ยาว  200  ม.  

หนา  0.15 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

41 กอสรางฝายนํ้าลน  

บ.ตําแย ม.3 

1.เพ่ือกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝน 

2.เพ่ือการเกษตร 

ฝายกวาง 6 ม. 

ยาว 10 ม. สูง 6 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนฝายเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

  กองชาง 

 

42 กอสรางสะพาน/ 

วางทอ บ.โคกสวาง 

ม.7 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร 

คลองเชื่อมตําบลเมืองโดน 

กวาง 6 ม. ยาว 25  ม.  

วางทอสงนํ้า ยาว  8 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของสะพานเพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

กองชาง 

 

43 กอสรางฝายชะลอ

นํ้าคลองระหาน            

บ.ดอนหวาย ม.14 

1.เพ่ือกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝน 

2.เพ่ือการเกษตร 

ฝายกวาง 6 ม. ยาว 10 ม. สูง 

6 ม. จํานวน 2 แหง 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนฝายเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

1.เกษตรกรมีนํ้าใช

ประโยชนมากขึ้น 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     800,000 800,000 800,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,273,500 14,729,500 14,089,500 11,753,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,273,500 14,809,500 14,889,500 12,553,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

44 กอสรางถนนดิน 

บ.ดอนหวาย ม.14 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร 

จากโคกดอนยูงถึงโคก

ดอนเต็ง กวาง 5 ม.ยาว 

800 ม. หนา 0.80 ม. 

  117,000 117,000 117,000 1.จํานวนถนนดิน/หิน

คลุกเพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

กองชาง 

 

45 ปรับปรงุ/ซอมแซมสะพาน

ขามคลองชลประทาน  

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภัย 

สะพานกวาง 6 ม.  

ยาว 10 ม. สูง 6 ม. 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก  

กองชาง 

 

46 กอสรางถนนหินคลุก  

บ.โนนกลาง ม.12  

ตอจากเสนไปบานหนองคึม  

ต.หนองพลวง  

1.เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

 

กวาง 4 ม.ยาว 510 ม. 

รอบสระหนองเหล็ก 

กวาง 4 ม.  ยาว 830 ม.  

หนา 0.10 ม. 

  175,000 300,000 300,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

กองชาง 

 

47 ปรับปรงุซอมแซมถนนดิน  

บ.ตําแย ม.3 ถึง บ.หนองไม-

ตาย ม.8 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร 

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 

 

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

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวก 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี    100,000 422,000 247,000 247,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,273,500 14,809,500 14,889,500 12,553,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,373,500 15,231,500 15,136,500 12,800,200    
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       บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

48 จัดซื้อวัสดุหินคลุกซอมแซม

ถนนเพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน 

1.เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

และสัญจรไปมา 

2.เพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนอง

คาย กวาง 6 ม. 

ยาว 5,000 ม. 

 

 300,000 300,000 300,000 300,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กองชาง 

 

49 กอสรางถนนดิน  

บ.โคกสวาง ม.7  

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือขนสงสินคาการเกษตร 

จากหมูบานถึงเลิงเฒาคาย 

กวาง 5 ม. ยาว 730 ม. 

หนา 0.80 ม. 

  108,000 108,000 108,000 1.จํานวนถนนดิน/หิน

คลุกเพ่ิมขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

 

กองชาง 

 

50 ปรับปรงุ/ซอมแซมถนน คสล. 

บ.หนองแวง ม.4 ถึง บ.โคก

เพ็ด ม.6 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร 

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 

 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กองชาง 

 

51 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน  

บ.สําโรง ม.1 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐาน

มั่งคงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา กวาง 

0.60 ม.  ลึก 0.50 ม. 

ยาว 480 ม. 

  120,000 120,000 120,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี    300,000 728,000 728,000 728,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,373,500 15,231,500 15,136,500 12,800,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 15,959,500 15,864,500 13,528,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

52 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน  

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายนํ้า กวาง 0.60 ม. 

ลึก 0.50 ม. ยาว 1,000 ม. 

  500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

53 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน  

บ.ตําแย ม.3 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา กวาง 0.60 ม. 

ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม. 

   250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

54 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน  

บ.หนองแวง ม.4 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา กวาง 0.60 ม. 

ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม. 

   250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

55 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน  

บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา  

กวาง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว 800 ม. 

  450,000 450,000 450,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     950,000 1,450,000 1,450,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 15,959,500 15,864,500 13,528,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 16,054,500 17,314,500 14,978,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

56 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน บานโคก

เพ็ด ม.6 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา  

กวาง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว 500 ม. 

   250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสยี 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

57 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน โคกสวาง  

ม.7 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา  

กวาง  0.60 ม. ลึก 0.50 ม.

ยาว 500 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสยี 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

58 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน หนองไม

ตาย ม.8 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา  

กวาง 0.60 ม. .ลึก 0.50 ม.  

ยาว 244 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสยี 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

59 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน โคกสะอาด 

ม.9 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา กวาง 0.60 ม. 

.ลึก 0.50 ม. ยาว 1,000 ม. 

   500,000 500,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสยี 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

60 กอสรางรอง/วางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน หนองคาย 

ม.10 

1.เพ่ือเปนท่ีระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพ่ือรักษาสภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ํา กวาง 0.60 ม. 

.ลึก 0.50 ม. ยาว 800 ม. 

   450,000 450,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสยี 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     450,000 1,650,000 1,650,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 16,054,500 17,314,500 14,978,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 16,504,500 18,964,500 16,628,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

61 กอสรางรอง/วางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หนองกวาง ม.

11 

1.เพื่อเปนที่ระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

รองระบายนํ้า กวาง 0.60 ม. 

.ลึก 0.50 ม. ยาว 1,500 ม. 

  500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

62 กอสรางรอง/วางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน โนนกลาง  ม.12 

1.เพื่อเปนที่ระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

รองระบายนํ้า กวาง 0.60 ม. 

.ลึก 0.50 ม. ยาว 500 ม. 

   250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

63 กอสรางรอง/วางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน โนนยงู  ม.13 

1.เพื่อเปนที่ระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

รองระบายนํ้า 

กวาง  0.60 ม.  ลึก 0.50 ม. 

ยาว 500 ม. 

   250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

64 กอสรางรอง/วางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน บานดอนหวาย 

ม.14 

1.เพื่อเปนที่ระบายนํ้ามาตรฐานมั่ง

คงถาวร 

2.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

รองระบายนํ้า 

กวาง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว 300 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหามลพิษ

จากนํ้าเสีย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

65 กอสรางประตูเปด-ปดนํ้าสระ

ผลิตประปา บานสําโรง ม.1 

1.เพื่อกักเก็บนํ้าในชวงฤดูฝน 

2.เพื่อการเกษตร 

กวาง 2 ม. ยาว 4 ม.  

สูง 2 ม.หนา 0.15 ม.  

จํานวน 1 แหง 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหานํ้าเสีย 

2.มีน้ํากักเก็บไวใช

อยางเพรียงพอ  

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     900,000 1,400,000 1,400000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 16,504,500 18,964,500 16,628,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 17,404,500 20,364,500 18,028,200    
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     บญัช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

66 ขุดลอกเปดทางระบายน้ํา

บอหลุบ บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพื่อระบายน้ําเขา-ออก 

2.ปองกันน้ําทวมและภัยแลง 

กวาง 20 ม.  

ยาว 150 ม. 

 

  50,000 50,000 500,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

1.ลดปญหาน้ําเสีย 

2.มีนํ้ากักเก็บไวใช

อยางเพรียงพอ 

กองชาง 

 

67 กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา

บอหลุบ บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพื่อระบายน้ําเขา-ออก 

2.ปองกันน้ําทวม 

กวาง 5 ม. ยาว 20 

ม. 

 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนที่พึง

พอใจ 

1.น้ําไมทวมในชวง

น้ําหลาก 

กองชาง 

68 ลงหินคลุกคันคบูอหลุบ  

บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพื่อการสัญจรไปมาได

สะดวก 

คันคูกวาง 6 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

การสัญจรไปมา

สะดวก 

กองชาง 

 

69 ปรับปรุงถนน คสล.บาน

หนองกวาง ม.11 

1.เพื่อการสัญจรไปมาได

สะดวก 

รอบหมูบาน กวาง 4 

ม. ยาว 1,000 ม. 

  500,000 500,000 500,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึง

พอใจ 

การสัญจรไปมา

สะดวก 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     650,000 650,000 650,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 17,404,500 20,364,500 18,028,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 17,469,500 21,014,500 18,678,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

70 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.สําโรง ม.1 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 ตน   35,000 35,000 35,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

71 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.ทุงมน  ม.2 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 5 ตน   50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

72 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.ตําแย ม.3 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 ตน (ป60 

11,414) 

 25,000 25,000 25,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมไีฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

73 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.หนองแวง ม.4 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 ตน      1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

74 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ําบานดอนตะหนิน  ม.5 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 5 ตน      1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

75 ขยายเขตบรกิารไฟฟาแรง

ต่ํา บ.โคกเพ็ด ม.6 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 11 ตน (ป60 

29,771) 

 125,000 125,000 125,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

76 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 5  ตน (ป60 

37,457) 

 50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

77 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.หนองไมตาย ม.8 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 ตน (ป60 

37,457) 

 15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 รวมหนานี ้     300,000 300,000 300,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 17,469,500 21,014,500 18,678,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 17,769,500 21,314,500 18,978,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

78 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.โคกสะอาด ม.9 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 5 ตน   50,000 50,000  1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

79 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.หนองคาย ม.10 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 ตน (ป60 

26,741) 

 27,000 27,000 27,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

80 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.หนองกวาง ม.11 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 10 ตน   70,000 70,000 70,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

81 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.โนนกลาง  ม.12 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 ตน   25,000 25,000 25,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

82 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.โนนยงู  ม.13 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 ตน   25,000 25,000 25,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

83 ขยายเขตบริการไฟฟาแรง

ต่ํา บ.ดอนหวาย ม. 14 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 ตน (ป60 

84,857) 

 15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

84 ติดต้ังหลอดไฟฟา

สาธารณะ บ.สําโรง ม.1 

1.เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 รวมหนานี ้     157,000 157,000 107,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 17,769,500 21,314,500 18,978,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 17,926,500 21,471,500 19,085,200    



 

 

79

      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

85 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 8 จุด   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

86 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.ตําแย  ม.3 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

87 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.หนองแวงม.4 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

88 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

89 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.โคกเพ็ด ม.6 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

90 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

91 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.หนองไมตาย ม.8 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

92 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.โคกสะอาด ม.9 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 รวมหนานี ้     135,000 135,000 135,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 17,926,500 21,471,500 19,085,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 18,016,500 21,606,500 19,220,200    



 

 

80

      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

93 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.หนองคาย ม.10 

1.เพื่อเพิม่ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

ระบบโซลา

เซลล  

จํานวน 1 จุด 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

94 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.หนองกวาง ม.11 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

95 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.โนนกลาง ม.12 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

96 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.โนนยูง ม.13 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 2 จุด   7,000 7,000 7,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

97 ติดต้ังหลอดไฟฟาสาธารณะ  

บ.ดอนหวาย ม.14 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

จํานวน 4 จุด   15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

98 ปรับปรงุซอมแซมไฟฟาสอง

สวางภายในตําบล 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

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

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

2.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

99 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

หมูบาน บ.สําโรง ม.1 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้าสะอาดใช

ในการอุปโภค 

ระบบประปาที่

เปนสะอาด 

สะดวก 

  250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใชอยางสะอาดเพียงพอ กองชาง 

 

 รวมหนานี ้     382,000 382,000 382,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 18,016,500 21,606,500 19,220,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 18,398,500 21,988,500 19,602,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

100 จัดซื้อและติดต้ังเครื่อง

กรองนํ้าประปา

หมูบาน บ.ตําแย ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า

สะอาดใชในการอุปโภค 

ระบบประปาที่

สะอาด สะดวก 

  250,000 250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมนํ้ีาประปาสะอาด

ใช 

กองชาง 

 

101 ขยายทอประปาเพื่อ

การเกษตร  

บ.หนองแวง ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดใช

นํ้าประปาอยางทั่วถึง 

วางทอเพ่ิมเติม ยาว 

500 ม. 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมนํ้ีาใชในการเกษตร กองชาง 

102 ปรับปรงุซอมแซมทอ

ประปา  

บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพื่อใหประชาชนไดใชนํ้า

ในการอุปโภคท่ีสะอาด 

2.เพ่ือยืดอายุการใชงาน 

กวาง  40 ม.  

ยาว 90 ม.  ลึก 3 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมนํ้ีาประปาสะอาด

ใช 

กองชาง 

 

103 ขุดลอกหนองปนดา 

บ.ตําแย ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดใชนํ้าใน

การอุปโภคท่ีเพียงพอ 

ที่สาธารณะประโยชน

หนองปนดา บ.ตําแย 

ม.3 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมนํ้ีาใชในการอุปโภค

และการเกษตร 

กองชาง 

 

104 จัดซื้อทอ พีวิซ ีนําน้ํา

เขาสระหนองหนอง

กวาง บ.หนองกวาง 

ม..11 

เพื่อนําน้ําเขาสระสระหนอง

กวาง ม.11 ผลิตนํ้าประปา 

ทอนํ้า พีวีซี ขนาด 

4.00 น. ยาว 400 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมนํ้ีาใชในการอุปโภค กองชาง 

 รวมหนาน้ี     850,000 850,000 850,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 18,398,500 21,988,500 19,602,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 6,673,500 19,248,500 22,838,500 20,450,200    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

105 กอสรางระบบสูบนํ้า

พลังงานแสงอาทิตย 

สระหนองกวาง 

เพื่อนําน้ําเขาสระสระหนอง

กวาง ม.11 ผลิตนํ้าประปา 

ระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย 1 แหง 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีนํ้าใชอยาง

สะอาดเพียงพอ 

กองชาง 

 

106 ปรับปรงุ/ซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน

ภายในตําบล 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้าใชใน

การอุปโภค สะดวก และ

ท่ัวถึง 

ระบบประปา ทุก

หมูบานที่ใชงาน

สะดวก 

 50,000 50,000 50,000 50,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีนํ้าใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

107 ติดต้ังเคร่ืองกรองนํ้า

ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหมีนํ้าสําหรับเด็ก

บริโภคที่สะอาดตาม

สุขอนามัย 

ติดต้ังเครื่องกรองนํ้า 

จํานวน 2 เครื่อง/ 2 

ศูนย 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ปลอดภัยในทรัพยสิน

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง

สะอาด 

กองชาง 

108 กอสรางประตูเปด-ปด

นํ้าเขาหนองผลิต

ประปา บ.สําโรง ม.1 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  1 ม.  

ยาว 925 ม.   

ลึก  1 ม.     

  150,000 150,000 150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางสะอาดเพียงพอ 

กองชาง 

 

109 ขุดลอกหนองอีโซ  

บ.สําโรง ม.1 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  50 ม.  

ยาว 96 ม. ลึก 2 ม. 

 433,000 433,000 200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางทั่วถึง 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี    483,000 933,000 700,000 700,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 6,673,500 19,248,500 22,838,500 20,450,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 7,156,500 20,181,500 23,538,500 21,150,200    
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     บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

110 ขุดลอกสระวังนํ้า

เยน็ บ.ทุงมน ม.2 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร ,  อุปโภคบริโภค 

2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

กวาง  80 ม.  

ยาว 100 ม. ลึก 3 ม.  

  150,000 150,000 150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

111 ขุดลอกสระแดง  

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภยัแลง 

กวาง 70 ม. 

ยาว  90 ม. ลึก  4 ม. 

  105,000 105,000 105,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

112 ขุดลอกเลิงบอ  

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาด 160 ไร 

 ลึก 2.50 ม. 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

 

113 ขุดลอกหนองเด่ิน  

บ.ตําแย ม.3 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 60 ม.  

ยาว  125 ม.  ลึก 

2.50 ม. 

  120,000 120,000 120,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

 

114 ขุดลอกหนองนามอง  

บ.ตําแย ม.3 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 198 ม.  

ยาว 260 ม.  ลึก 

2.50 ม.    

  300,000 300,000 300,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     16,675,000 16,675,000 16,675,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 7,156,500 20,181,500 23,538,500 21,150,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 7,156,500 36,856,500 40,213,500 22,825,200    



 

 

84

      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

115 ขุดลอกคลองละหาน  

บ.ตําแย ม.3 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 10 ม. 

ยาว  1,000 ม.ลึก 3 ม.  

  450,000 450,000 450,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
ประชาชนมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

116 ซอมแซมฝายเก็บนํ้าลํา

หวยแอก บ.ตําแย ม.3 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาด กวาง  5 ม. 

ยาว  8 ม. สูง  5 ม. 

 100,000 100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
ประชาชนมีน้ําใช

อยางพอเพียง 

กองชาง 

117 ขดลอกหนองตะกุด 

บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  40 ม.  

ยาว 90 ม.  ลึก 3 ม. 

 248,000 250,000 250,000 250,000 1.รอยละของจํานวนของฝายก้ันน้ําที่

เพิ่มข้ึน 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

118 ขุดลอกหนองโพธิ์ 

บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

กวาง  40 ม.  

ยาว 90 ม.  ลึก 3 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
แหลงนํ้าสะอาด 

สวยงาม 

กองชาง 

 

119 กอสรางวางทอสงนํ้าจาก

คลองระหานถึงสระ

ประชาสามัคคี  

บ.โคกเพ็ด ม.6 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

วางทอเสนผาศูนยกลาง

กวาง 6.00  น.  ยาว 

2,665 ม.หนา 0.10 ม. . 

  500,000 500,000 500,000 1.จํานวนคลองชักน้ําเพิ่มข้ึน  

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
ประชาชนมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

120 ขุดลอกหนองประจํา

หมูบานโคกสวาง ม.7 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร  

กวาง 170 ม.  

ยาว 280 ม. ลึก 3 ม.  

  2,400,000 2,400,000 18,201,670 1.รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่เพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 
ประชาชนมีน้ําใช

อยางสะอาด 

กองชาง 

 รวมหนาน้ี    3,480,000 18,674,555 19,401,670 19,401,670    

 ยอดยกมา   1,600,790 7,156,500 36,856,500 40,213,500 22,825,200    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 10,636,500 55,531,055 59,615.170 42,226,870    



 

 

85

 

      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

121 ขุดลอกคลอง/วางทอชักนํ้า

เขาหนองไมตาย บ.หนอง

ไมตาย ม.8 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 3 ม.   

ยาว 1,516 ม.  

ลึก 3 ม. 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

122 ขุดลอกหนองไมตาย  

บ.หนองไมตาย ม.8 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 200 ม.  

ยาว 325 ม.  

ลึก 5 ม. 

 330,000 330,000 330,000 330,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้า

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

123 ขุดลอกหนองสาธารณะ  

บ.โคกสะอาด ม.9 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง 70 ม. 

ยาว 90 ม. ลึก 

3.50 ม. 

  600,000 600,000 600,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

124 กอสรางคลอง/วางทอชัก

นํ้าเขาสระหนองกวาง  

บ.หนองกวาง ม.11 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 2 ม.         

ยาว  450 ม.  

 ลึก 1 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

125 ขุดลอกคลอง/วางทอสงนํ้า

เพื่อการเกษตร(คลองไสไก)

บ.หนองกวาง ม.11 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  3 ม. 

ยาว 3,000 ม.  

 ลึก 2 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี    330,0000 1,260,000 1,260,000 1,260,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 10,636,500 55,531,055 59,615.170 42,226,870    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 10,966,500 56,791,055 60,875,170 43,486,870    



 

 

86

      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

126 ขุดลอกสระนํ้าผลิตประปา  

บ.โนนยูง ม.13 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

กวาง  50 ม.   

ยาว  100 ม.   

ลึก  2.50 ม.  

  500,000 500,000 50,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

127 ขุดลอกหนองหวาย  

บ.ดอนหวาย ม.14 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  50 ม.  ยาว  

100 ม.  ลึก  2.50 

ม.  

 500,000 500,000 500,000 500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้า

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

128 กอสรางฝายชะลอนํ้าคลอง  

ระหาน บ.ดอนหวาย ม.14 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  5 ม. 

ยาว  8 ม.  สูง  5 

ม. 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

129 ขุดลอกคลอง/วางทอชักน้ํา 

เขาหนองหวาย  

บ.ดอนหวาย ม.14 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง  1.50 ม.  

ยาว  800 ม.   

ลึก 1.50 ม. 

 60,000 60,000 60,000 60,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

130 กอสราง/วางทอสงน้ําจาก 

ลําหวยแอก 

1.เพื่อใหประชาชนมนํ้ีาใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

จํานวน  3  จุด   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

-กองชาง 

-อบจ. 

-กรม

ชลประทาน 

 รวมหนาน้ี    7600,00 2,360,000 2,360,000 2,360,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 10,966,500 56,791,055 60,875,170 43,486,870    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 11,726,500 59,151,055 63,235,170 45,846,870    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

131 ลงหินคลุกถนนดินสาย  

บ.ตําแย ม.3 (จากโนนราย

ไป บ.หนองแวง ม.4) 

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อขนสงสินคา

การเกษตร 

กวาง 5 ม. ยาว 

1,200 ม. หนา

เฉลี่ย 0.10 ม. 

  200,000 200,000 200,000 1.จํานวนถนนดินเพ่ิมข้ึน  

2.รอยละของประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

 

กองชาง 

132 ขุดลอกเลงิระคํา  1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง  600 

ม.  ยาว 800 ม. 

ลึก 2 ม. 

  500,000 500,000 500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้า

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

133 ธนาคารนํ้าใตดิน 1.เพือ่กักเก็บนํ้า 

2.เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง 

ขนาดบอ กวาง 1

ม. ยาว 1.20 ม. 

ลึก 1.20 ม. 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของจํานวนพ้ืนที่ที่ทวม

ขังลดลง 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ไมมีปญหาน้ําทวม

ขังทีทําใหเกิดเสีย 

กองชาง 

 

134 กอสรางฝายก้ันน้ําคลอง

อีสานเขียว 

บ.หนองกวาง ม.11 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง  15 ม.   

ยาว 8 ม. สูง 5 ม. 

  120,000 120,000 120,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

135 ขุดลอกกุดฆองวง  

บ.หนองกวาง ม.11 

1.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง 44 ไร  –งาน  

41 ตารางวา 

  7,500,000 7,500,000 7,500,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

-กองชาง 

-อบจ. 

-กรม

ชลประทาน 

 รวมหนาน้ี     8,370,000 8,370,000 8,370,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 11,726,500 59,151,055 63,235,170 45,846,870    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 11,726,500 67,521,055 71,605,170 54,216,870    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

136 ขุดลอกสระนอย  

บ.โนนยูง ม.13 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง  100 ม.  

ยาว 120 ม. ลึก 3 ม.  

  150,000 150,000 150,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ํา

อยางเพียงพอ 
-กองชาง 

 

137 กอสรางฝายชะลอนํ้า

คลองละหาน  

บ.โคกสวาง ม.7 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาด กวาง  6 ม.  

ยาว 8 ม. สูง 5 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนฝายก้ันนํ้า

นํ้าที่เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 

-กองชาง 

-อบจ. 

-กรม

ชลประทาน 

138 ขุดลอกสระหนองใหญ 

บ.หนองแวง ม.4 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง 50 ม.  

ยาว 50  ม. ลึก 3 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

อยางท่ัวถึง 
กองชาง 

 

139 วางทอนํ้าสงนํ้าจาก 

เลิงระคํา ถึงสระหนอง

แวง บ.หนองแวง ม.4 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 

กวาง 8 นิ้ว ยาว 1,500 ม.     

  

 

300,000 300,000 300,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

อยางท่ัวถึง 

-กองชาง 

 

140 ขุดคลองชักน้ําและวาง

ทอสระหนองแสง  

บ.หนองแวง ม.4 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค บริโภค 

2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

คลองพรอมทอระบายนํ้า

เขาสระหนองแสง ยาว 

150 ม. 

 30,000 

 

 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ปลอดภัยใน

ทรัพยสินประชาชน

มีนํ้าใชอยางสะอาด 

-กองชาง 

 รวมหนาน้ี    30,000 650,000 680,000 680,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 11,726,500 67,521,055 71,605,170 54,216,870    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 11,756,500 68,171,055 72,285,170 54,896,870    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจงัหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

141 ขุดลอกสระประชา

สามัคค ีบ.โคกเพ็ด ม.6 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค/บริโภค 

2.เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง 42 ม. 

ยาว 92 ม.  

ลึก 3.50 ม. 

 248,000 250,000 250,000 250,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

-กองชาง 

 

142 สูบนํ้าจากคลองละหาน 

เขาหนองไมตาย  

บ.หนองไมตาย ม.8  

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดทอ

เสนผาศูนยกลาง 6 

น้ิว ยาว 2,000 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ปลอดภัยใน

ทรัพยสินประชาชน

มีน้ําใชอยางสะอาด 

-กองชาง 

-อบจ. 

-กรม

ชลประทาน 

143 ขุดลอกคลองมูก  

บ.หนองคายม.10, 

บ.โนนยูงม.13 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาด 20 ไร 

 ลึก 2 ม. 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรอยาง

เพียงพอ 

-กองชาง 

-อบจ. 

-กรม

ชลประทาน 

144 ขุดลอกคลองสงนํ้าจาก

คลองชลประทาน  

บ.โนนกลาง ม.12 

1.เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การผลิตประปาหมูบาน 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาดกวาง  5 ม.  

ยาว 1,000 ม. 

ลึก 3 ม. 

 100,000 100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวนแหลงนํ้าที่

เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

-กองชาง 

-อบจ. 

-กรม

ชลประทาน 

 รวมหนาน้ี    348,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000    

 ยอดยกมา   1,600,790 11,756,500 68,171,055 72,285,170 54,896,870    

 รวมยอดยกไป   1,600,790 12,104,500 69,621,055 73,735,170 56,346,870    
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       บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

145 ปรับปรงุซอมแซมหอ

กระจายขาว   

เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ

ขาวสารที่ชัดเจนและท่ัวถึงยิ่งขึ้น 

จํานวน  14 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนไดรับรู

ขาวสารอยางทั่วถึง 

-กองชาง 

 

146 สนับสนุนนํ้ามันเชื้อเพลิง

สูบนํ้าเพ่ือแกปญหาภัยแลง 

เพื่อแกปญหาภัยแลง ม.1-14 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน 

-สน.ปลัด 

-กองชาง 

147 กอสรางถนนดิน 

บานตําแย ม.3  

1. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพื่อขนสงสินคาการเกษตร 

จากโนนรายไปบานหนอง

แวง ม.4 กวาง 5 ม. ยาว 

1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.80 ม. 

147,500  147,500 147,500 147,500 1.จํานวนถนนดินเพิ่มขึ้น  

2.รอยละของประชาชน

พอใจ 

1.ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

 

กองชาง 

148 ถมดิน/ปรับพื้นท่ี 1. เพื่อเพิ่มความมั่นคง แข็งแรง

ใหกับอาคาร และสถานที่ตางๆ 

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด จํานวน 2 ศูนย และ

สถานที่อ่ืนๆในพื้นที่ 

  100,000 100,000 100,000 -รอยละของประชาชนพึง

พอใจ 

1.อาคารสถานที่มี

ความมั่นคง 

แข็งแรงข้ึน และ

สวยงาม 

กองชาง 

 

149 กอสรางบอกําจัดสิ่งปฏิกูล

มูลฝอย  

เพื่อใหมีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย 

บอขนาดกวาง 5 ม.  

ยาว 12.50 ม. 

230,000 230,000 250,000 250,000 250,000 1.รอยละของปญหา

สิ่งแวดลอมลดลง 

การกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยเปนไป

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 รวมหนาน้ี   427,500 173,000 627,500 627,500 627,500    

 ยอดยกมา   1,600,790 12,104,500 69,621,055 73,735,170 56,346,870    

 รวมยอดยกไป   2,028,290 12,277,500 70,248,555 74,362,670 56,974,370    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

150 ถมดินบริเวณท่ีทําการ  

อบต.หนองคาย 

เพื่อการกอสรางอาคารและ

สิ่งสาธารณูปการตางๆ ของ 

อบต.หนองคาย 

ถมดินปรับเกรด

บริเวณท่ีทําการ  

อบต.หนองคาย 

 100,000 100,000  1,000,000 1.รอยละของส่ิงปลูกสรางเพิ่มขึ้น 

2.รอยละของของประชาชนความ

พึงพอใจในการับริการ 

มีสถานที่การิการ

ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

151 กอสรางอาคารศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวติและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

1.เพื่อการจัดประชุมและ

กิจกรรมอื่นๆ 

2.เพ่ือการบริการประชาชน 

สรางกอสรางอาคาร

ศูนยฯ 1 หลัง 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1.รอยละของส่ิงปลูกสรางเพิ่มขึ้น

2.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

มีสถานที่จัดประชุม

และกิจกรรมอ่ืนๆที่

สะดวก 

กองชาง 

 

 

152 กอสรางโรงจอดรถ 

อบต.หนองคาย 

1.เพ่ือรองรบัการมาใช

บริการของประชาชน 

โรงจอดรถ 1 หลัง   100,000 100,000 500,000 1.รอยละของส่ิงปลูกสรางเพิ่มขึ้น 

2.รอยละของของประชาชนความ

พึงพอใจในการับริการ 

ผูมาติดตอราชการ

สะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 

153 ตอเติมอาคารที่ทําการ 

อบต.หนองคาย 

1.เพื่อใชพื้นบริเวณที่ทําการ 

อบต.ที่ใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

ตอเติมอาคารที่ทํา

การ อบต.หนองคาย 

  240,000 240,000 240,000 1.รอยละของส่ิงปลูกสรางเพิ่มขึ้น 

2.รอยละของของประชาชนความ

พึงพอใจในการับริการ 

ผูมาติดตอราชการ

สะดวกยิ่งขึ้น 

กองชาง 

กอง

การศึกษา 

154 ซอมแซมคันคูคลอง

อีสานเขียว  

บานสําโรง ม.1 

1 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

2 เพื่อการสัญจรไปมาได

สะดวก 

ซอมแซมคันคูคลอง

อีสานเขียว  

บานสําโรง ม.1 

20,000  20,000 20,000 20,000 1.รอยละของความพึงพอใจของ

ประชาชน 

การสัญจรไปมาได

สะดวก 

กองชาง 

 รวมหนาน้ี   20,000 1,100,000 1,460,000 1,360,000 3,320,000    

 ยอดยกมา   2,028,290 12,277,500 70,248,555 74,362,670 56,974,370    

 รวมยอดยกไป   2,048,290 13,377,500 71,708,555 75,722,670 60,294,370    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

155 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา  

บ.โคกเพ็ด ม.6 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า

สะอาดใชในการอุปโภค 

ระบบประปาท่ีเปน

สะอาด สะดวก 

  250,000 250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีน้ําประปาใส

สะอาดใช 

2.มีความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

156 

 

กอสรางถนนดิน 

บ.ทุงมน ม.2 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากสี่แยกโนนกลางไป

คลองอีสานเขียว กวาง 

4 ม.  ยาว 1,000 ม.  

หนา 0.80 ม. 

  150,000 150,000 150,000 1.จํานวนถนนดิน.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กองชาง 

 

157 กอสรางฝายเก็บน้ําหนองตะ

กุด บ.ดอนตะหนิน ม.5 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาด กวาง  5 ม. 

ยาว  8 ม. สูง  5 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน

แหลงน้ําที่เพ่ิมข้ึน 

2.รอยละของประชาชน

พึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง

พอเพียง 

กองชาง 

158 ขอดลอกคลองไสไกจาก

หมูบานไปหนองแสง  

บ.หนองแวง ม.4 

1.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร 

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขนาด กวาง 2  ม. 

ยาว  1,000 ม.  

ลึก 0.80 ม. 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของจํานวน

แหลงน้ําที่เพ่ิมข้ึน 

2.รอยละของประชาชน

พึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใชอยาง

พอเพียง 

กองชาง 

 รวมหนาน้ี     600,000 600,000 600,000    

 ยอดยกมา   2,048,290 13,377,500 71,708,555 75,722,670 60,294,370    

 รวมยอดยกไป   2,048,290 13,377,500 72,308,555 76,322,670 60,894,370    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

159 กอสรางถนนดิน 

บ.โคกสะอาด ม.9 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากหมูบานไปบานหนอง

โน กวาง 4 ม.ยาว 647 ม.  

หนา 0.80 ม. 

  300,000 300,000 300,000 1.จํานวนถนนดิน.

เพิ่มข้ึน  

2.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กองชาง 

 

160 

 

ซอมแซมถนนคันคูคลอง

อีสานเขียว บ.โคกเพ็ด ม.6 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

ถนนคันคูคลองอีสานเขียว 

กวาง 6 ม.  ยาว 2,000 ม. 

หนา 0.80 ม. 

  150,000 150,000 150,000 .รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กองชาง 

 

161 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา  

บ.ดอนหวาย ม.14 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า

สะอาดใชในการอุปโภค 

ระบบประปาท่ีเปนสะอาด 

สะดวก 

  250,000 250,000 250,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีนํ้าใส

สะอาดใช 

กองชาง 

 

162 ปรับปรงุ/ซอมแซมถนน คสล. 

บ.สําโรง ม.1 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก ภายในหมูบาน กวาง 5 ม. 

ยาว 500 ม. 

 

  200,000 200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวก 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     900,000 900,000 900,000    

 ยอดยกมา   2,048,290 13,377,500 72,308,555 76,322,670 60,894,370    

 รวมยอดยกไป   2,048,290 13,377,500 73,208,555 77,222,670 61,794,370    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยทุธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

163 กอสรางฝายนํ้าลนลํา

หวยแอก 

1 เพื่อแกไขปญหานํ้าทวม 

2 เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลนลํา

หวยแอก บริเวณบาน

หนองกวาง ม.11 เชื่อม

จังหวัดบุรีรมัย 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.รอยละของของ

ประชาชนความพึง

พอใจเพิม่ขึ้น 

1 กักเก็บน้ําไดตลอดป 

2 ประชาชนสัญจรไดสะดวก 

กองชาง 

164 

 

ขุดลอกลําหวยโจรโจ 1 เพื่อแกไขปญหานํ้าทวม 

2 เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตร 

ลําหวยโจรโจ บริเวณ

บานหนองกวาง ม.11  

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.รอยละของของ

ประชาชนความพึง

พอใจเพิม่ขึ้น 

1 กักเก็บน้ําไดตลอดป 

2 ประชาชนสัญจรไดสะดวก 

กองชาง 

 

 

165 กอสรางถนนหินคลุก 

บานหนองกวาง ม.11 

1.เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2.เพ่ือการขนสงสินคา

การเกษตร 

จากหมูบานไปลําหวย

แอก กวาง 4 ม.  ยาว 

3,000 ม. หนา 0.10 ม. 

  150,000 150,000 150,000 1.จํานวนถนนหิน

คลุกเพ่ิมขึ้น  
1.ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก 

กองชาง 

 

166 กอสรางถนน คสล. 

บ.ดอนหวาย ม.14  

 

1. เพ่ือสัญจรไปมาสะดวก 

2. เพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

เสนติดหนองหวาย 

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม.  

หนา 0.15 ม. 

เสนจากหมูบานไปวดั

ปาดอนหวาย 

  500,000 50,000 500,000 1.จํานวนถนนคสล.

เพิ่มขึ้น  

2.รอยละของ

ประชาชนพอใจ 

1.ประชาชนสัญจรไปมาได

สะดวก 

2.ลดปญหาฝุนละออง 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี     6,500,000 6,500,000 6,500,000    

 ยอดยกมา   2,048,290 13,377,500 73,208,555 77,222,670 61,794,370    

 รวมยอดยกไป   2,048,290 13,377,500 79,708,555 83,722,670 68,294,370    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/

กิจกรรม 

วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

167 ซอมแซมคันคูคลอง

ระหาน บานดอน

หวาย ม.14 

1 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

2 เพื่อการสัญจรไปมาได

สะดวก 

ซอมแซมคันคูคลองระ-

หาน บานดอนหวาย 

ม.14 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของของ

ประชาชนความพึง

พอใจเพิ่มขึ้น 

1 กักเก็บน้ําไดตลอดป 

2 ประชาชนสัญจรไดสะดวก 

กองชาง 

168 

 

กอสรางที่ทําการ 

อบต.แหงใหม 

1.เพ่ือใหประชาชนติดตอ

ราชการไดสะดวก 

3.เพ่ือความเปนมาตรฐาน 

ที่ดินพรอมอาคาร 1 

หลังและสวนตางๆ 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.รอยละของของ

ประชาชนความพึง

พอใจเพิ่มขึ้น 

1.บริการประชาชนได 

สะดวก 

กองชาง 

 

 

169 ปรับปรงุ/เปลี่ยนทอ

ประปาหมูบาน  

บานทุงมน ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้าใช

ในการอุปโภค สะดวก 

และทั่วถึง 

ปรับปรงุหรือซอมแซม

ทอประปาหมูบาน 

ทุงมน ม.2 

 100,000 50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใชอยาง

สะอาดเพียงพอ 

กองชาง 

 

170 ยายหอถังประปา

หมูบานหนองคาย  

ม.10 

เพื่อปรับปรุงระบบการ

บริการประปาใหมี

ประสิทธภิาพมาขึ้น 

ยายหอถังประปา

หมูบานหนองคาย ม.10 

จํานวน 1 แหง 

  500,000 500,000  1.รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใชอยาง

สะอาดเพียงพอ 

กองชาง 

 

 รวมหนาน้ี   20,000 240,000 3,570,000 3,570,000 3,070,000    

 ยอดยกมา   2,048,290 13,377,500 79,708,555 83,722,670 68,294,370    

 รวมยอดทั้งสิ้น   2,068,290 13,617,500 83,278,555 87,292,670 71,464,370    

    15 โครงการ 28 โครงการ 161 โครงการ 164 โครงการ 158 โครงการ    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 จัดเก็บขอมลูพ้ืนฐาน

การเกษตรรายครัวเรือน 

 

-เพื่อจัดเก็บขอมูลการปลูก

พืชทุกครัวเรือน 

-จัดอบรมอาสาสมัคร

เกษตรหมูบาน 

-จัดทํารูปเลมแบบสํารวจ 

  26,000 26,000 26,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

มีขอมูลดานการปลูกพืชครบถวน 

ถูกตองทุก 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

2 พัฒนาอาสาสมคัรเกษตร

หมูบาน 
-เพื่อเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับ 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

-จัดฝกอบรมอาสาสมัคร

เกษตรคุม และเกษตร

หมูบาน ทุกหมูบาน 

  12,000 12,000 12,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

เกษตรหมูบานมีความรู 

ความสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

3 พัฒนาศักยภาพศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจํา

ตําบลหนองคาย(ศบกต.) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจํา

ตําบลใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

-สนับสนุนงบประมาณ และ

บุคลากร 

-ประชุมคณะกรรมการศูนยป

ละ 6 ครั้ง และศึกษาดูงาน  

 60,000 60,000 60,000 60,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ผลผลิตมีคุณภาพดีข้ึน 

2.ประชาชนไดรับประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

4 ปรับปรงุบํารงุดิน เพื่อใหเกษตรกรมีความรู เขา

ในในการปรับปรุงบํารุงดิน 

นําไปปฏิบัติไดถูกตอง 

-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ

เกษตรกรทุกหมูบาน 

-สนับสนุนปจจัยการผลิต 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

1.เกษตรกรมีความรู เขาใจ 

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

2.สภาพดินเพาะปลูกไดผลดีข้ึน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

5 จัดทําแปลงพยากรณเตือน

การระบาดศัตรูพืช 

1 เพื่อเตือนการระบาดศัตรูพืช 

 2 เพื่อลดการใชสารเคมี 

 3 เพื่อรักษาระบบนิเวศน 

-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ

เกษตรกรทุกหมูบาน 

-สนับสนุนปจจัยการผลิต 

  15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

1.เกษตรกรมีความรู เขาใจ 

2.เกษตรกรลดละการใชสารเคมี 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

 รวมยอดยกไป    60,000 163,000 163,000 163,000    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 ฝกอบรมสงเสริมการปลูก

หมอนเลี้ยงไหม 

 

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

2.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 

สงเสริมการผลิตของกลุมปลูก

หมอนเลี้ยงไหม 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ผลผลิตมี

คุณภาพดีขึ้น 

2.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

7 แปลงเรยีนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนภายใต

โครงการฟารมตัวอยาง 

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

2.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม

โครงการถายทอดความรู  พรอม

ทําแผนสนับสนุนปจจัยการผลิต

จํานวนเกษตรกร 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

8 เกษตรยังชีพแบบพอเพียง 

 

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

2.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม

โครงการถายทอดความรู  พรอม

ทําแผนสนับสนุนปจจัยการผลิต

จํานวนเกษตรกร 

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

9 สงเสริมการปลูกหญาเพื่อการ

เลี้ยงสัตวและทําเปนอาหาร

สํารองในชวงฤดูแลง 

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

2.เพ่ือชีพของประชาชนและการ

รักษาสิ่งแวดลอม 

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม

โครงการถายทอดความรู  พรอม

ทําแผนสนับสนุนปจจัยการผลิต

จํานวนเกษตรกร 

  100,000 100,000 100,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ผลผลติมี

คุณภาพดีขึ้น 

2.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

 รวมหนาน้ี     310,000 310,000 310,000    

 ยอดยกมา    60,000 163,000 163,000 163,000    

 รวมยอดยกไป    60,000 473,000 473,000 473,000    
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     บญัช/ีรายละเอยีดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

10 โครงการฝกอบรมการ

บริหารจัดการการเล้ียงสัตว

และการปรับปรงุพันธุสัตว 

1.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

2.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนและการรักษา

สิ่งแวดลอม 

เกษตรกรเขารวมโครงการ

ถายทอดความรู  พรอมทํา

แผนสนับสนุนปจจัยการผลิต

จํานวนเกษตรกร 

  15,000 15,000 15,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

11 สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํา

นอยในชวงฤดูแลง 

เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนและการรักษา

สิ่งแวดลอม 

 

เกษตรกรเขารวมโครงการ

ถายทอดความรู  พรอมทํา

แผนสนับสนุนปจจัยการผลิต

จํานวนเกษตรกร 

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและ

นําไปปฏบิัต ิ

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

12 สงเสริมการไถกลบตอซัง

ขาว 

1.เพื่อปรับปรุงบํารุงดนิ 

2.เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

พื้นทีน่าในทุกหมูบาน  10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและ

นําไปปฏบิัต ิ

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

13 ผลิตสินคาปลอดภยัและได

มาตรฐาน 

1.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

2.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนใหไดมาตรฐาน 

ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน  3 

กลุม 150 คน  ม.8,9,10    

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

 

1.ผลผลิตมี

คุณภาพดีขึ้น 

2.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

 รวมหนานี ้    10,000 45,000 45,000 45,000    

 ยอดยกมา    60,000 473,000 473,000 473,000    

 รวมยอดยกไป    70,000 518,000 518,000 518,000    
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     บญัช/ีรายละเอยีดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดบั

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

14 สงเสริมการผลิตขาวหอม

มะลแิละผลิตเมล็ดพันธ 

1.เพือ่เพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

2.เพื่อสงเสริมการปรับปรงุพนัธุขาว

หอมมะลิใหไดมาตรฐาน 

เกษตรกรเขารวมโครงการ

ถายทอดความรู  จํานวน 3 

กลุม 150 คน  ม.8,9,10  

 10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

15 เพิ่มศักยภาพเกษตรคุม/

เกษตรหมูบาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ของเกษตรคุม/เกษตรหมูบานและ

เพื่อเปนคาเบี้ยเล้ียงประชุมและอ่ืนๆ 

จํานวน  3 ครั้ง /150 คน 

จาก 14 หมูบาน 

 10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

16 โรงสีชุมชน เพื่อใหมีโรงสีขาวทีบ่ริการโดย

สวนรวมและบริหารจัดการรวมกันใน

ชุมชนอยางเปนธรรม 

จํานวน 3 กลุม 3 โรง  

ม.1,2,5 

   200,000 200,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

สน.ปลดั 

 

17 ตลาดประชารัฐ 

(ตลาดนัดสนิคาเกษตร) 

เพื่อใหมีที่จําหนายสินคาการเกษตรที่

ผลิตเองในชุมชนกอใหเกิดรายได

หมนุเวียนในตําบล 

 2 แหง  ม.5,12  10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของ

ประชาชนเขารวม

กิจกรรม 

1.ประชาชนมี

รายไดเพิม่ขึ้น 

 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

18 ฝกอบรมยุวเกษตรกร  

และผูนํา 

เพื่อฝกอบรมนักเรียน/เยาวชนใหมี

ความรูและสนใจในการเกษตร และ

เปนเครือขายในชุมชน 

ม.1-14   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของนักเรียน

เขารวมกิจกรรม 

1.นักเรียนไดรบั

ประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร  

อ.ประทาย 

 รวมหนานี ้    30,000 60,000 260,000 260,000    

 ยอดยกมา    70,000 518,000 518,000 518,000    

 รวมยอดยกไป    100,000 778,000 778,000 778,000    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

19 สํารวจขอมูลการปลูกพืช

เศรษฐกิจ 

เพื่อใหไดขอมูลของปลูกพืช

เศรษฐกิจที่เปนปจจุบัน 

จํานวนประชาชนที่

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ม. 

1-14 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

 

20 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปองกัน

กําจัดโรคปากและเทา

เปอย 

1.เพื่อควบคมุและปองกัน

การเกิดโรคปากและเทา

เปอยโค กระบือ 

ฉีดวัคซีนใหกับโค 

กระบือ  80-90 % 

ของสัตวในตําบล

หนองคาย 

 25,000 25,000 25,000 25,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สน.ปศุสตัว 

อ.ประทาย 

21 สงเสริมการใชปุยพืชสด

ปรับปรุงดินในนาขาว 

1.เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม 

ฝกอบรมเกษตรกร

การใชพืชสดเพื่อการ

ปรับปรุงบํารุงดินปุย 

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรมและนําไปปฏบิัต ิ

1.ประชาชนมี

รายไดเพิม่ขึ้น 

 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

22 กําจัดศัตรพูืชโดยวิธี

ผสมผสาน 

1..เพื่อลดตนทุนในการผลิต 

2.เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จํานวน 3 กลุม  

150 คน ม.8,9,10  

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรมและนําไปปฏบิัต ิ

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร 

อ.ประทาย  

23 สงเสริมการปลกูหมอน 

ดินถม 

เพื่ออบรม ใหความรู และ

สงเสริมกลุมปลูกหมอนเล้ียง

ไหมโดยใชวิธีดินถม 

จํานวน 3 หมูบาน  

3 แปลง 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรมและนําไปปฏบิัต ิ

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สนง.เกษตร อ.

ประทาย 

 รวมหนานี ้    25,000 105,000 105,000 105,000    

 ยอดยกมา    100,000 778,000 778,000 778,000    

 รวมยอดยกไป    125,000 882,000 882,200 882,000    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

24 สงเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ 

1.เพ่ือใหประชาชนลดละเลิกการใช

สารเคมี 

2.เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค 

ม. 1-14   50,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

นําไปปฏิบัติ 

1.ประชาชน

ไดรบัประโยชน 

-สน.ปลัด 

-สน.ปศุสัตว  

อ.ประทาย 

25 นาไมแลงไมทวมดวย

เกษตรทฤษฎีใหม 

1.เพ่ือความเขาใจในการใชพ้ืนท่ีการ

ทํานาตามหลักเกษตรทฤษฎใีหม 

2.เพ่ือสนองแนวพระราชดําร ิ

ม. 1-14   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

นําไปปฏิบัติ 

1.ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร  

อ.ประทาย 

26 ประมงหมูบาน 1.เพ่ือพัฒนาการทําประมงตามตาม

ศักยภาพของประชาชน 

2.เพ่ือเปนรายไดเสริม 

ม.3,4,5,7,10,11,,13    20,000 20,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

นําไปปฏิบัติ 

1.ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร  

อ.ประทาย 

27 อุดหนุนกลุมอาชีพ

เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้น 

อุดหนุนกลุมอาชีพ

จํานวน  14  กลุม 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

นําไปปฏิบัติ 

1.ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร  

อ.ประทาย 

28 อุดหนุนการสงเสรมิการ

ประกวดผลงาน 1 ตําบล 1 

ผลิตภัณฑ ของดีอําเภอ

ประทาย 

เพื่อสงเสริมสินคา OTOP อุดหนุนงานของดี

อําเภอประทาย 

   40,000 40,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

สินคาOTOP 

ไดรบัการสงเสริม 

-สน.ปลัด 

-สนง..เกษตร 

อ.ปรทาย 

 รวมหนาน้ี   140,000 140,000 220,000 260,000 260,000    

 ยอดยกมา    125,000 882,000 882,200 882,000    

 รวมยอดยกไป   140,000 265,000 1,422,000 1,422,000 1,422,000    
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      บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

29 สงเสริมการประกวด

ผลงานผลิตภัณฑ ของดี

อําเภอประทาย 

1.เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  

2.เพ่ือสงเสริมสินคา  OTOP 

คาใชจายในการ

สงเสริมผลิตภัณฑ

หัตถกรรมการเกษตร 

40,000 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

 

สินคาOTOP ไดรับการ

สงเสริม 

-สน.ปลัด 

 

30 จัดตั้งรานคาชุมชนกลุม

ออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

 

1.กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติมีธุรกิจ

และกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

2.หมูบานและสมาชิกไดรับประโยชน

เพิ่มข้ึน 

จํานวน   3 กลุม   350,000 350,000 350,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

 

1.กลุมออมทรัพยเพื่อการ

ผลิตมีความเขมแข็ง 

 

-สน.ปลัด 

-สน.ปศุสัตว 

อ.ประทาย 

 

31 สงเสริมการแปรรูปผลผลิต

เกษตรในกลุมแมบาน

เกษตรกร 

1.เพ่ือสรางมูลคาใหกับผลผลิต

เกษตรกร 

2.เพ่ือกลุมแมบานมีรายไดเสริม 

ม.2,3,5  30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

นําไปปฏิบัต ิ

1.กลุมแมบานมีผลผลิตที่ท่ีมี

มาตรฐาน 

 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร อ.

ประทาย 

32 อุดหนุนโรงเรียนวดับาน

ตําแย ตามโครงการ

สงเสริมการเรียนรูสูอาชีพ 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูแนว

ทางการประกอบอาชีพ 

2.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของโรงเรียน

ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนวดั

บานตําแย  

นักเรียนชั้น ป.4-ม.3  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.นักเรยีนช้ัน ป.4-ม.3 

จํานวน 111 คน 

2.ผลิตภัณฑของ

โรงเรยีนไดมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับของชุมชน 

1.นักเรียนชั้น มีความรู และ

สามารถนําไปปฏิบัติได 

2.ผลิตภัณฑของโรงเรียนได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของ

ชุมชน 

-กอง

การศึกษา 

-รร.วัดบาน

ตําแย 

33 คาใชจายในการอบรมและ 

ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกลุมอาชีพ

ตําบลหนองคาย 

จัดทัศนศึกษาดูงาน  

2 ครั้ง 

  20,000 20,000 20,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

กลุมอาชีพมีการพัฒนา

ความรูและประสบการณ

เพิ่มขึ้น 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร อ.

ประทาย 

 รวมหนาน้ี   70,000 100,000 470,000 470,000 470,000    

 ยอดยกมา   140,000 265,000 1,422,000 1,422,000 1,422,000    

 รวมยอดยกไป   210,000 365,000 1,892,000 1,892,000 1,892,000    
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            บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

35 การประชุมสัมมนา

ผูประกอบการผลิต

สินคา OTOP สินคา

ชุมชนระดับตําบล 

1.เพ่ือใหผูประกอบการเขาใจ

วธีิการบริหารจัดการและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

2.สงเสรมิการตลาด 

ผูประกอบการทุก

กลุม 

   50,000 50,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

1.ผูประกอบการผูผลิตสินคา 

OTOP สิพัฒนาผลิตภัณฑ

เพิ่มขึ้น 

-สน.ปลัด 

 

36 ฝกอบรมอาชีพ

หลักสูตร 

ระยะสั้น 

1.เพ่ือสงเสริมการตลาด 

2.เพ่ือเปนอาชีพเสริม 

ฝกอาชีพ 5 กลุมๆละ 

20 คน  

 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรมและนําไปปฏิบัต ิ

1.ประชาชนมีอาชีพเสริม

เพิ่มรายได ลดรายจาย 

-สน.ปลัด 

-กศน.ตําบล 

 

37 สงเสริมอาชีพการ

ประดิษฐดอกไมจันทน 

ของชํารวย 

1.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

2.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

บานโคกเพ็ด ม.6   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

1.ประชาชนมีอาชีพเสริม

เพิ่มรายได  

ลดรายจาย 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร 

38 สงเสริมการออมโดย

ระบบสหกรณใน

หมูบาน/องคกร 

1.เพ่ือสงเสริมการออม 

2.เพ่ือการพึ่งพาตามระบบ

สหกรณ 

14 หมูบาน และ 

กลุมองคกรในตําบล 

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรมและนําไปปฏิบัต ิ

1.ประชาชนเขาใจในระบบ

สหกรณ 

2.ไดพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

-สน.ปลัด 

-สน.เกษตร 

39 ปลูกมะนาวในบอ

ซีเมนต 

1.เพ่ือการศึกษาเรียนรูของ

นักศึกษาดานอาชีพ 

2.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

สนับสนุน กศน.ตําบล

หนองคาย  

  20,000 20,000 20,000 1.นักศึกษา กศน.ไดรวม

กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70  

1.เปนแหลงเรียนรูสูการ

ประกอบอาชีพ 

กองการศึกษา 

-กศน.ต.

หนอง-คาย 

 รวมหนาน้ี    30,000 90,000 140,000 140,000    

 ยอดยกมา   210,000 365,000 1,892,000 1,892,000 1,892,000    

 รวมยอดยกไป   210,000 395,000 1,932,000 2,032,000 2,032,000    
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            บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถมนการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

40 อุดหนุนโรงเรียนบาน

โคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา

ตามโครงการไรนาสวนผสม 

 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี

ความรูความเขาใจในกิจกรรม

เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียน

บานโคกเพ็ดหนอง

ไมตายพิทยา 

  20,000 20,000 20,000 1.รอยละของ

นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 

 

1นักเรียนรูจักการใชชีวิตรวมกัน

เกิดประสบการณจริง  

2 นักเรียนไดเขาใจในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการศึกษา 

ร.ร.วัดบาน

โคกเพ็ดหนอง

ไมตายพิทยา 

41 อุดหนุนโรงเรียนวดับาน

ตําแย ตามโครงการจัดการ

เลี้ยงไกพันธุไขสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

1.เพื่อใหนักเรียนไดทําเรียนรูการ

เล้ียงไก 

2.เพ่ือเปนอาหารกลางวนั 

อุดหนุนโรงเรียนวดั

บานตาํแย ป.4-ม.3 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของ

นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 

 

1นักเรียนรูจักการใชชีวิตรวมกัน

เกิดประสบการณจริง  

2 นักเรียนมีอาหารกลางวันอยาง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

ร.ร.วัดบาน

ตําแย 

 

42 อุดหนุนโรงเรียนวดับาน

ตําแยตามโครงการสงเสริม

ฝกอาชีพการผลิตอิฐบล็อก

ตัวไอ(I) 

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอาชีพใช

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

อุดหนุนโรงเรียนวดั

บานตาํแย 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของ

นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 

1.นักเรียนไดเขาใจในแนวทางใน

การประกอบอาชีพ 

กองการศึกษา 

ร.ร.วัดบาน

ตําแย 

 

43 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลหนองคาย 

1.เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบล

หนองคาย 

สนับสนุน

งบประมาณและบุ

คลาการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของ

เกษตรกรที่เขารวม

กิจกรรม 

ศูนยเรียนรูเปนแหลงศกึษาดูงาน

ใหกับบุคคลทั่วไปไดครบวงจร 

-สน.ปลัด 

-เกษตรอําเภอ 

44 ตลาดประชารัฐ  

ทองถิ่นสุขใจ 

เพือ่ใหประชาชนมสีถานท่ีจําหนาย

สินคาตางๆตามนโยบายของรัฐบาล 

สถานท่ีจัดทําตลาด

จํานวน 2 แหง 

  10,000 10,000 10,000 1.รายไดของ

ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน สํานักปลัด 

 

 รวมหนาน้ี   30,000 30,000 120,000 120,000 120,000    

 ยอดยกมา   210,000 395,000 1,932,000 2,032,000 2,032,000    

 รวมแผนงานนี้ท้ังสิ้น   240,000 425,000 2,052,000 2,152,000 2,152,000    

    5 โครงการ 13 โครงการ 40 โครงการ 44 โครงการ 44 โครงการ    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อาํเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตรจังหวดัที่ 4. ยทุธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 จัดงานประเพณี 

แหเทียนพรรษา 

เพื่ออนุรักษประเพณีไทยใหคงอยู

สืบไป 

จํานวน ปละ 1 ครั้ง 20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทยครบทุก

หมูบาน 

กองการศึกษา 

 

2 กิจกรรมประเพณี 

วันลอยกระทง 

 

เพื่ออนุรักษประเพณีไทยใหคงอยู

สืบไป 

จํานวน ปละ 1 ครั้ง    50,000 50,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

วันลอยกระทงครบทุก

หมูบาน 

กองการศึกษา 

 

3 รณรงคสรางจิตสํานึก

ในดานคุณธรรม  และ

จริยธรรม 

 

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

จํานวน ปละ 1 ครั้ง   10,000 10,000 10,000 1.รอยละของประชาชนที่เขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น 

-สน.ปลัด 

-กองการศึกษา 

4 กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาต ิ

เพื่อใหเด็กไดรวมกิจกรรมแสดง

เน่ืองในวันเด็กประจําป 

จํานวน ปละ 1 ครั้ง  20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

ในวันสําคัญทางศาสนาทุก

ครัวเรือน 

กองการศึกษา 

5 กิจกรรมวันสําคัญ  

(วันพอ,วันแม ฯลฯ) 

เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความรักตอ

คุณพอ คุณแม 

ผูเรียนทุกคนทํา

กิจกรรม  รวมกันใน

วันพอ  และวันแม 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของนักเรยีนเขารวม

กิจกรรม 

ผูเรียนรูจักการแสดงออก

และรูถึงความสําคัญของพอ 

กองการศึกษา 

 

 รวมหนาน้ี/ยอดยกไป   30,000 50,000 60,000 110,000 110,000 1.นักศึกษา กศน.ไดรวม

กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70  

1.เปนแหลงเรียนรูสูการ

ประกอบอาชีพ 

กองการศึกษา 

-กศน.ต.หนองคาย 
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 ผูสูงอายสุขภาพดี 

ชีวีสดใส 

เพื่ออนุรักษประเพณีไทยใหคงอยู

สืบไป 

จํานวน 1 ครั้ง   80,000 80,000 80,000 1.รอยละของประชาชน

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

ผูสูงอายแุละประชาชนเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 600 คน 

กองการศึกษา 

 

7 จัดงานประเพณบุีญบ้ังไฟ เพื่ออนุรักษประเพณีไทยใหคงอยู

สืบไป 

จํานวน 1 ครั้ง    150,000 150,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทยครบทุกหมูบาน 

กองการศึกษา 

 

8 จัดงานประเพณลีงแขก

เก่ียวขาว 

เพื่ออนุรักษประเพณีไทยใหคงอยู

สืบไป 

จํานวน 1 ครั้ง      1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทยครบทุกหมูบาน 

-สน.ปลัด 

-กองการศึกษา 

9 ประเพณีกฐินสามัคคีตําบล

หนองคาย 

1.เพื่ออนุรักษและสงเสริมประเพณี

ไทยใหคงอยูสืบไป 

2. เพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวเชิง

วฒันธรรม และประเพณีทองถิ่น 

จํานวน 1 ครั้ง   5,0000 5,0000 5,000 1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทยครบทุกหมูบาน 

-สน.ปลัด 

-กองการศึกษา 

10 ประเพณีบุญ 12เดือน  (ฮีต 

12 คอง 14) 

เพื่ออนุรักษประเพณทีองถิ่นอีสาน

ใหคงอยูสืบไป 

ปละ 12 ครั้ง      1.รอยละของประชาชน

เขารวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทยครบทุกหมูบาน 

-สน.ปลัด 

-กองการศึกษา 

11 อบรมคุณธรรม จริยธรรม

เด็กและเยาวชน 

1.เพ่ือสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน 

2. เพื่อปรับทัศนคติเด็กและเยาวชน 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -รอยละของจํานวน

เยาวชนประพฤติดี

เพิ่มขึ้น 

1.เยาวชนตระหนักในคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.สังคมเขมแขง็ ชุมชนเจริญกาวหนา 

สํานักงานปลัด 

กองการศึกษา 

 รวมหนาน้ี   100,000 100,000 185,000 335,000 335,000    

 ยอดยกมา   30,000 50,000 65,000 115,000 115,000    

 รวมยอดยกไป   130,000 150,000 245,000 445,000 445,000    
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยทุธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชีว้ดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

12 จัดหาอุปกรณกีฬา

สนับสนุนหมูบาน 

1.เพื่อใหทุกหมูบานมีอุปกรณกีฬา

อยางพอเพียง 

สนับสนุนอุปกรณ

กีฬาจํานวน 14  

หมูบาน 

80,000 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 -รอยละของความพึง

พอใจของประชาชนท่ี

ไดรับประโยชน 

1.ประชาชนและเยาวชนรูจัก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

สุขภาพ  รางกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

13 จัดการแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด หนองคายเกมส 

1.เพื่อใหเด็กเยาวชน  ประชาชน

รวมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

จัดการแขงขนกีฬา  

1  คร้ัง 

120,000 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 -รอยละของความพึง

พอใจของประชาชนท่ี

เขารวมโครงการ 

1.ประชาชนและเยาวชนรูจัก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

สุขภาพ  รางการแข็งแรง 

กองการศึกษา 

14 อุดหนุนสถานศึกษาในเขต

บริการ จัดงานวันเด็ก

แหงชาติ  

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม 

2.เพ่ือสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนดาน

นันทนาการ 

อุดหนุนโรงเรียนใน

เขต 4 แหง และ 

ศพด. 2 ศูนย 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 รอยละของเด็กใน

พ้ืนที่ไดเขารวมกิจกรรม 

2 รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

1 นักเรียน เด็ก และ

ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

15 สงนักกีฬาเขารวม 

แขงขันกีฬา 

1.เพ่ือจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาระดับอําเภอ,จังหวัด 

นักกีฬาในเขต

ตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -รอยละของนักกีฬาที่

เขารวมโครงการ 

1.องคกรไดสงนักกีฬาเขา

รวมแขงขันกับสวนกลาง 

กองการศึกษา 

 

16 กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค 

1.เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดมี

สถานที่ออกําลังกายอยาง 

บานโคกสวาง ม.7    500,000 500,000 -รอยละของ

ประชาชนพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีสถานที่เลน

กีฬาอยางเหมาะสม 

กองชาง 

กองการศึกษา 

 รวมหนาน้ี   280,000 280,000 280,000 330,000 330,000    

 ยอดยกมา   130,000 150,000 245,000 445,000 445,000    

 รวมแผนงานน้ีทั้งส้ิน   410,000 430,000 525,000 775,000 775,000    

    8 โครงการ 8 โครงการ 10โครงการ 13โครงการ 13โครงการ    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 จัดงานวนัเด็ก

แหงชาต ิ

เพื่อใหเด็กในพื้นที่ไดเขา

รวมกิจกรรม 

จํานวน 1 ครั้ง 14 

หมูบาน 4 โรงเรียน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

เด็กไดรวมกิจกรรมนันทนาการและ

เพิ่มประสบการณชีวติ 

กองการศึกษา 

 

2 จัดงานนิทรรศการ

แสดงผลงานของ 

เด็กเล็ก 

เพื่อแสดงใหเห็นถึง

พัฒนาการผลการเรียน

ของเด็กเล็ก 

เด็กที่ผานการเรียน

จากศูนยฯจํานวน   

2 ศูนย   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

เด็กกอนวัยเรียนภูมิใจ มีขวญักําลังใจ

ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

 

3 อาหารเสริม (นม)  

ระดับประถมศึกษา 

เพื่อสงเสรมิโภชนาการ

เด็กวัยเรียน 

ซื้อนมใหเด็กนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

จํานวน 4 โรงเรียน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

ภาวะทางโภชนาการของเด็กวัยเรียน

ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

 

4 อาหารเสริม (นม)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสรมิโภชนาการ

เด็กกอนวัยเรยีน 

ซื้อนมใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจํานวน 2 

ศูนย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

ภาวะทางโภชนาการของเด็กกอนวัย

เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 

5 สนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา

อาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อการจางเหมาบริการ

ผูประกอบอาหาร

กลางวันสาํหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวันเด็ก

เล็ก  2 ศูนย 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 1.รอยละของประชาชนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

เด็กวัยเรียนทุกคนไดรับประทาน

อาหารกลางวันตามนโยบายของ

รัฐบาล 

กองการศึกษา 

 

 รวมหนาน้ี/ยกไป   1,065,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000    
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 คาใชจายในการจัดประชุม

ผูปกครองนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหผูปกครองมั่นใจในการ

ใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูปกครองของเด็ก

เล็กท้ัง 2 ศูนย 

5,000 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 1.รอยละของประชาชนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

ประสิทธิภาพในการ

เรียนของนักเรียนดีข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

 

7 กอสรางสนามเดก็เลน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหมีสนามเด็กเลนพรอมอุปกรณที่

มาตรฐานและสถานที่กวางขวาง 

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

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 

มีสนามเด็กเลนพรอม

อุปกรณที่มาตรฐานและ 

เพียงพอ 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีบริบทที่

ความสวยงาม ปลอดภัย 

2.เพ่ือใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

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

ผูปกครองนักเรียนท่ีพึง

พอใจ 

1.ศูนยฯมึความสวยงาม 

ปลอดภัย 

2.มีมาตรฐานตามเกณฑ

ตัวช้ีวดั 

-การศึกษา 

-กองชาง 

9 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหเด็กไดนอนหลับสบายเต็มที ่

2.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง 

จํานวน 2 แหง   200,000 200,000 200,000 1.รอยละจํานวนของเด็กที่

มีสุขภาพดีข้ึน 

 

1.นักเรียนไดพักผอน

เต็มที่ และมีสุขภาพด ี

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

10 สนับสนุนการจัดซื้อสื่อและ

วสัดุการเรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือจัดใหมีส่ือการการเรียนรูท่ี

หลากหลายสําหรับบริการศึกษาสําหรับ

เด็กกอนวัยเรียน 

เด็กกอนวยัเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2 ศูนย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.รอยละของเด็กกอวัย

เรียนนักศึกษาที่ไดรับ

ประโยชน 

1.เด็กกอนวัยเรียนมีสื่อ

สําหรับคนควาการเรียน

การสอนอยางเพียงพอ 

กองการศึกษา 

 

 รวมหนานี ้   55,000 205,000 405,000 405,000 405,000    

 ยอดยกมา   1,065,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000    

 รวมยอดยกไป   1,115,000 1,370,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยทุธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

11 กอสรางที่น่ังพักผอนรอ

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหมีท่ีนั่งพักของผูปกครอง

รอรับเด็กนักเรียนกลับบาน และ

เพื่อพักผอนทั่วไป 

จํานวน 2 แหง   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวนผูปกครอง

นักเรียนที่พึงพอใจ 

1.มีที่น่ังพักรอรับเด็กนักเรียนที่

สบาย 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

12 กอสรางหองสุขาเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหมีหองสุขาเด็กท่ี

มาตรฐาน ปลอดภัย เปนไปตาม

ตัวชี้วัด 

จํานวน 2 แหง   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวนผูปกครอง

นักเรียนที่พึงพอใจ 

1.มีหองสุขาเด็กที่มารฐาน

ปลอดภัยเปนไปตามตัวช้ีวดั 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

13 จัดมุมหองพยาบาลเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

หองพยาบาลที่มาตรฐาน 

2.เพ่ือการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

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

นักเรียนที่พึงพอใจ 

1.ศูนยฯมึความสวยงาม 

ปลอดภัย 

2.มีมาตรฐานตามเกณฑตัวชีวดั 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

14 กอสรางอาคาร

เอนกประสงค ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโคกเพ็ด-

หนองไมตาย 

1.เพ่ือใหมีหองโภชนาการที่ถูก

หลักอนามัย 

2. เพ่ือใหเด็กมีสถานท่ีน่ัง

รับประทานอาหาร 

จํานวน 1 หลัง   400,000 400,000 400,000 1.รอยละของจํานวนผูปกครอง

นักเรียนที่พึงพอใจ 

 

1.ศูนยฯมึความสวยงาม 

ปลอดภัย 

2.มีมาตรฐานตามเกณฑตัวชีวดั 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

15 กอสรางอาคารโภชนา

อาหาร ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไตรราษฎรสามัคคี 

1.เพ่ือใหมีหองโภชนาการที่ถูก

หลักอนามัย 

2. เพ่ือใหเด็กมีสถานท่ีน่ัง

รับประทานอาหาร 

จํานวน 1 หลัง   400,000 400,000 400,000 1.รอยละของจํานวนผูปกครอง

นักเรียนที่พึงพอใจ 

 

1.ศูนยฯมึความสวยงาม 

ปลอดภัย 

2.มีมาตรฐานตามเกณฑตัวชีวดั 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

 รวมหนาน้ี     960,000 960,000 960,000    

 ยอดยกมา   1,115,000 1,370,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000    

 รวมยอดยกไป   1,115,000 1,370,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

16 อุดหนุนโรงเรียนวดับาน

โคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา

ตามโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี

ความรูความเขาใจในกิจกรรม

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือสงเสริมอาหารกลางวนัเด็ก 

อุดหนุน รร.วดับาน

โคกเพ็ดหนองไม

ตายพิทยา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของนักเรยีนท่ี

เขารวมกิจกรรม 

2.รอยละของนักเรียนที่

ไดรบัอาหารกลางวัน 

1.มีสนามกีฬาที่มาตรฐาน 

2.นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไปมีสุขภาพ

แข็งแรง และหางไกลยาเสพ

ติด 

-กองการศึกษา 

-รร.วัดบาน

โคกเพ็ดหนองไม

ตายพิทยา 

17 อุดหนุนโรงเรียนวดับาน

โคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา

ตามโครงการปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียน 

1.เพ่ือใหหองสมุดมีความพรอม

ทุกดาน 

2.เพ่ือเพิ่มบรรยากาศที่เอ้ือตอ

การเรียนการสอน 

อุดหนุน รร.วดับาน

โคกเพ็ดหนองไม

ตายพิทยา 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของความพึง

พอใจตอผลการจัดการ

เรียนการสอนรอยละ 90 

1.หองสมุดมีความพรอมทุก

ดาน 

2.บรรยากาศที่เอ้ือตอการ

เรียนการสอน 

-กองการศึกษา 

-รร.วัดบาน

โคกเพ็ดหนองไม

ตายฯ 

18 อุดหนุนโรงเรียนบานทุงมน

วทิยาคารตามโครงการ

อบรมศีลธรรม คาย

คุณธรรม จริยธรรม 

1.เพื่อปลูกฝงและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมเด็ก และ

เยาวชน 

อุดหนุน รร.บานทุง

มนวทิยาคาร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

1.นักเรียนและเยาวชนมี

คุณธรรม จริยธรรม เปนคน

ดีของสังคม 

-กองการศึกษา 

-ร.ร.บานทุงมนฯ 

 

19 อุดหนุนโรงเรียนบานทุงมน

วทิยาคาร ตามโครงการ

ศึกษาแหลงเรียนรู 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาแหลง

เรียนรูนอกโรงเรียน 

2.เพ่ือเปดโลกทัศนใหกับนักเรียน 

อุดหนุน รร.บานทุง

มนวทิยาคาร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

1.นักเรียน รูและเขาใจใน

การเรียนรูตามหลักพอเพียง 

2.นักเรียนนําความรูไป

พัฒนาตอการดําเนินชีวติ 

-กองการศึกษา 

-ร.ร.บานทุงมนฯ 

 

 รวมหนาน้ี   80,000 80,000 130,000 130,000 130,000    

 ยอดยกมา   1,115,000 1,370,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000    

 รวมยอดยกไป   1,195,000 1,450,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

20 อุดหนุนโรงเรียนไตร

ราษฎรสามัคค ี

ตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี

ความรูความเขาใจในกิจกรรม

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพ่ือสงเสริมอาหารกลางวนัเด็ก 

อุดหนุน รร.ไตร-

ราษฎรสามัคคี 

 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของนักเรยีนที่

เขารวมกิจกรรม 

2.รอยละของนักเรียนที่

ไดรับอาหารกลางวัน 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรม

รวมกัน  

2.มีอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 

-กองการศึกษา 

-รร.ไตรราษฎรฯ 

21 อุดหนุนโรงเรียนไตร

ราษฎรฯตามโครงการ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 

1.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมให

นักเรียน และเยาวชน 

2.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของเด็กนักเรียนและเยาวชน 

อุดหนุน รร.ไตร-

ราษฎรสามัคคี 

 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของนักเรยีนที่

เขารวมกิจกรรม 

2.รอยละของนักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม

เพิ่มขึ้น 

1.นักเรียนและเยาวชนมี

คุณธรรม จริยธรรม เปนคนดี

ของสังคม 

-กองการศึกษา 

-รร.ไตรราษฎรฯ 

22 อุดหนุนโรงเรียนวดั

บานตําแยตาม

โครงการทํานาขาว

เพื่ออาหารกลางวัน

นักเรียน 

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมนักเรียนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

อุดหนุน รร.วดับาน

ตําแย 

  20,000 20,000 20,000 1.รอยละของนักเรยีนที่

เขารวมกิจกรรม 

2.รอยละของนักเรียนที่

ไดรับอาหารกลางวัน 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรม

รวมกัน  

2.มีอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 

-กองการศึกษา 

-รร.วัดบานตําแย 

23 อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตบริการการแขงขัน

กีฬาสีภายใน 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

2.เพ่ือการมีสวนรวมจากประชาชน 

ผูปกครอง 

อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตบริการ 

  30,000 30,000 30,000 1.รอยละของนักเรยีนที่

เขารวมกิจกรรม 

 

นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมการ

แขงขันกีฬาและผูปกครองได

รวมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

 

 รวมหนาน้ี    40,000 90,000 90,000 90,000    

 ยอดยกมา   1,195,000 1,450,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000    

 รวมยอดยกไป   1,195,000 1,490,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000    
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานกาศึกษา, 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม, 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

24 สนับสนุน กศน.อ.

ประทายตามโครงการ

ปรับปรงุภูมิทัศน

อาคารสถานท่ี  

กศน.ต.หนองคาย 

เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงานให

มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน

การสอน  

 

อุดหนุน กศน.อ.

ประทาย  

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของจํานวนบุ

คลนักศึกษาที่เขารวม

ศึกษาเพิ่มขึ้น 

2.รอยละของจํานวน

นักศึกษา และ

ประชาชนที่พึงพอใจ 

1.มีสถานที่จัดการเรียน

การสอนที่นาเรียน  

2.บุคลากร นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปไดเขาใช

บริการ 

-กอง

การศึกษา 

-กองชาง 

-กศน.ตําบล

หนองคาย 

25 สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(อาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน) 

เพื่อใหมีอาหารกลางวันสํารับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ สังกัด 

สพฐ. 

โรงเรยีนในพื้นที่  

จํานวน 4 โรงเรียน 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันไมนอย

กวารอยละ 98 

นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันครบทุกวัน

และพอเพียง 

กอง

การศึกษา 

 

26 อุดหนุนโรงเรียน 

บานทุงมนวทิยาคาร 

ตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันมี

ความรูความเขาใจในกิจกรรม

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือสงเสริมอาหารกลางวันเด็ก 

อุดหนุน รร.บานทุง

มนวทิยาคาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของนักเรียนที่

เขารวมกิจกรรม 

2.รอยละของนักเรียนที่

ไดรับอาหารกลางวัน 

1.มีสนามกีฬาที่มาตรฐาน 

2.นักเรยีน เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไปมีสุขภาพ

แข็งแรง และหางไกลยา

เสพติด 

-กอง

การศึกษา 

-รร.บานทุง-

มนฯ 

 รวมหนานี ้   1,370,000 1,370,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000    

 ยอดยกมา   1,195,000 1,490,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000    

 รวมแผนงานนี้ทั้งส้ิน   2,565,000 2,860,000 4,170,000 4,170,000 4,170,000    

    4 โครงการ 16 โครงการ 26 โครงการ 26 โครงการ 26 โครงการ    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสขุ   

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.3 แผนงานสาธารณสุข  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 จัดซื้อวัสดุ

วทิยาศาสตรหรือ

การแพทย 

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา   

เพื่อปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก  

1.จัดซื้อวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา   

2. จัดซื้อทรายอะเบท สารเคมี

นํ้ามันเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ 

28,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.รอยละของจํานวนสุนัข

ท่ีติดเชื้อพิษสุนัขบาที่

ลดลง 

ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัข

บาในชุมชน 

สํานักปลัด 

2 โครงการรวมพลังสราง

สุขภาพสูเมืองไทย

แข็งแรง 

จัดกิจกรรมรวมพลัง  สราง

สุขภาพ 

จํานวน  14   หมูบาน   50,000 50,000 50,000 1.รอยละความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนตระหนักถึงวิธีการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง

ครอบครัวชุมชนใหมีสุขภาพดี 

-สํานักปลัด 

-รพสต.สําโรง 

3 พัฒนาเครือขาย

ผูสูงอาย ุ

อบรมฟนฟูความรูเครือขาย 

ชมรมผูสูงอายุ 

จํานวน   100  คน   20,000 20,000 20,000 1.รอยละของผูสูงอายุท่ี

ไดรบัประโยชน 

สมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับ

ความรูในหารดูแลสุขภาพ

ตนเองท่ีถูกตอง 

-สํานักปลัด 

-รพสต.สําโรง 

4 โครงการตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

ม. 1-14 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1.รอยละของปญหา

สุขภาพลดลง 

2.รอยละของประชาชนท่ี

พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

การดําเนินการตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

เปนไปตามวตัถุประสงค 

สํานักปลัด 

 

5 โครงการเสริมสราง

เครือขายการจัดระบบ

บริการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 

1.เพ่ือสรางเครือขายคนพิการได

รวมกลุมกันอยางทั่วถึง 

2.เพ่ือการเขาถึงผลประโยชนของ

คนพิการไดตามสิทธิ 

จัดประชุมแนวทางการจัดตั้งเครือขาย

คนพิการและผูดูแล 14 หมูบาน 200 

คน 

 130,000 130,000 130,000 130,000 1.รอยละของคนพิการที่

ไดรบัประโยชน 

ผูพิการไดรับบริการอยาง

ท่ัวถึงและสะดวกรวดเร็วข้ึน 

สํานักปลัด 

 รวมหนาน้ี/ยอดยกไป   560,000 450,000 520,000 520,000 520,000    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสขุ   

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.3 แผนงานสาธารณสุข  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 โครงการควบคุม

ปองกันการต้ังครรภไม

พึงประสงคในวัยรุน 

1.เพ่ือการสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวาง

ผูปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา ปองกันการมี

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชนในตําบล

หนองคาย จํานวน 

100 คน 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของเด็กและ

เยาวชนกลุมเสี่ยงตอการ

ตั้งครรภลดลง 

1.มีเครือขายความรวมมือ

ระหวางผูปกครอง นักเรียน 

เยาวชนในการปองกัน

พฤติกรรมทีไ่มเหมาะสม 

-อบต. 

-รพ.สต.สําโรง 

7 สัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัย  

1.เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา 

2.เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

1.จัดซื้อวคัซีนปองกัน

โรคพิษสุนัข 

 

28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 1.รอยละของจํานวนสุนัข

ที่ติดเช้ือพิษสุนัขบาที่

ลดลง 

ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัข

บาในชุมชน 

สํานักปลัด 

8 สงเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือสงเสริมการดูแลรักษา

สุขภาพเด็กนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียน 

บานทุงมนวทิยาคาร 

   25,000 25,000 นักเรียนมีสุขภาพดีตาม

เกณฑไมนอยกวารอยละ 

90 

1.นักเรียนมีสุขภาพดีตาม

หลักเกณฑ 

2.สามารถดูแลสุขภาพ และ

พลานามัยไดดวยตัวเอง 

-กองการศึกษา 

-ร.ร.บานทุงมน

วทิยาคาร 

9 จัดซื้อทรายอะเบท 

และน้ํายาพนหมอก

ควัน 

เพื่อใชปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกและ

โรคติดตออื่นๆในพื้นท่ี 

จัดซื้อทรายอะเบท

และนํ้ายาพนหมอก

ควัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของอัตราผูปวยโรค

ไขเลือดออกลดลง 

ผูปวยโรคไขเลือดออกใน

พื้นท่ีลดลง 

-สํานักปลัด 

-รพสต.สําโรง 

 รวมหนานี ้   50,000 50,000 100,000 125,000 125,000    

 ยอดยกมา   560,000 450,000 520,000 520,000 520,000    

 รวมแผนงานนี้ท้ังสิน้   610,000 500,000 620,000 645,000 645,000    

    2 โครงการ 4 โครงการ 7 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ    
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           บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสขุ   

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 สํารวจและจดัเก็บขอมูล  

จปฐ. และ กชช.2ค. 

1.เพ่ือสํารวจขอมูลพ้ืนฐานตางๆของชุมชนและนํา

ขอมูลท่ีเปนปญหานําไปแกไข 

2.เพ่ือพัฒนาความรู  ความสามารถ  ในการสํารวจ

และการจัดเก็บขอมูล  จปฐ.   และ  กชช.2ค.  และ

เจาหนาท่ี 

1.สรุปแบบสํารวจและคน

ปญหาดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

2.จัดพิมพแบบสํารวจ  จปฐ.  

ในป  2559-2561 

25,000  25,000 25,000 25,000 -รอยละของจํานวน

ครัวเรอืนที่ไดรับการ

สํารวจ 

ดําเนินสํารวจ  จปฐ.  

ไดไมนอยกวา   900  

ครัวเรือน 

(14 หมูบาน ) 

สํานัก.ปลัด 

2 สงเสริมการรวมกลุม

และชวยเหลือผูสูงอายุ

อําเภอประทาย 

1.เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุมผูสูงอายใุนชุมชน 

2.เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูและสามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองได 

3.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ 

1.จัดการประชุมสระดับ

ตําบลเพื่อแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณและเสริม

วชิาการปละ  2  ครั้ง 

     -รอยละของจํานวนชมรม

เครือขายผูสูงอายุใน

อําเภอประทาย 

มีการจัดตั้งชมรม

ผูสูงอายุแลพะมี

กิจกรรมการรวมกลุม

ทุกชุมชน 

-สน.ปลัด 

-พช. อ.

ประทาย 

3 ฝกอบรมเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกลุมออม

ทรัพยเพ่ือการผลิต 

1.เพ่ือสรางเสริมความรูใหกับคณะกรรมการกลุมออม

ทรัพยเพ่ือการผลิต 

คณะกรรมการกลุมออม

ทรัพยเพ่ือการผลิต ม.1-14 

20,000  20,000 20,000 20,000 -รอยละของผูรวม

โครงการมีความรู และ

เขาใจเพิ่มขึ้น 

 

คณะกรรมการกลุม 

และกลุมมี

ประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 

-สน.ปลัด 

-พช.อ.

ประทาย 

4 ฝกอบรมเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพ อช./ 

ผูนํา อช. 

อาสาพัฒนาชุมชนและผูนํา อาสาสมัครฯ มีความรู

เขาใจการบริหารงานในองคกร/เครือขาย 

อช./ผูนํา ม.1-14  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -รอยละของ อช./ผูนํา มี

สวนรวมเพ่ิมขึ้น 

กลุมออมทรัพยมี

ความเขมแข็ง และ

ยั่งยืน 

-สน.ปลัด 

พช. อ.

ประทาย 

5 ฝกอาชีพสําหรับคน

พิการ  

1 ครอบครัว 1 กลุม 

1.เพ่ือใหคนพิการมีอาชีพท่ีเหมาะสมใหกับตัวเอง 

2.เพ่ือใหคนพิการมีรายไดพ่ึงพาตัวเองได 

3.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชนลดภาระทางสังคม 

คนพิการ ผูที่สนใจ จาก 14 

หมูบานไมนอยกวา 14 กลุม  

  10,000 10,000 10,000 -รอยละของคนพิการไดรับ

ประโยชน 

1.ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือดานอาชีพ

ตามความเหมาะสม 

-สน.ปลัด 

-พช. อ.

ประทาย 

 รวมหนาน้ี/ยกไป   55,000 10,000 65,000 65,000 65,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสขุ   

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 ฝกอบรม

คณะกรรมการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตร ี

1.เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีตําบลหนองคาย 

คณะกรรมการ/สมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตําบลหนองคาย 

   10,000 10,000 -รอยละของสมาชิก

กองทุนฯที่ไดรบัประโยชน 

การบริหารงานกองทุนฯมี

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

-สนง.ปลัด 

7 โรงเรยีนผูสูงอายุ 1.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรวม

กิจกรรมเหมาะสมตามวัย 

2.เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับ

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขตตําบลหนอง

รุนละ 30-50 คน 

  50,000 50,000 50,000 -รอยละของจํานวน

ผูสูงอายทุี่เขารวมกิจกรรม 

1 ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ 

2 ผูสูงอายุไดปฏิบัติตนใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

 

8 จัดทําแผนสิทธิ

มนุษยชน 

1.เพ่ือใหมีแผนสิทธิมนุษยชน 

2.เพ่ือสนองนโยบายของ

รัฐบาล 

จัดทําแผนสิทธมินุษยชนตาม

กระบวนการ และเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

     รอยละของประสิทธิภาพ

การบริหารงานเพ่ิมข้ึน 

1 มีแผนสิทธิมนุษยชน 

2 บริหารงานเปนไปตาม

นโยบายของรฐับาล 

 

9 อบรมใหความรูเร่ือง

สิทธมินุษยชน 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจใน

สิทธ ิและหนาที่พลเมืองใหกับ

ประชาชน 

จัดอบรม 1 ครั้ง      รอยละของประชาชน

เขาใจในสิทธิและหนาที่

พลเมืองเพิ่มขึ้น 

1 ประชาชนเขาใจในสิทธิ 

และบทบาทหนาที่

พลเมือง 

2 เกิดสันติสุขในสังคม 

 

 รวมหนาน้ี     50,000 60,000 60,000    

 ยอดยกมา   55,000 10,000 65,000 65,000 65,000    

 รวมแผนงานน้ีทั้งส้ิน   55,000 10,000 115,000 115,000 115,000    

    3โครงการ 1 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 ชวยเหลือผูพิการและ

ผูยากไร ตําบลหนอง

คาย 

1.เพ่ือใหผูพิการไดรบัรูสิทธิและเขาถึง

บริการที่ภาครัฐจักบริการ  ใหอยาง

สะดวกและรวดเร็ว 

2.เพ่ือใหครอบครวัชุมชนมีสวนรวมใน

การชวยเหลือผูพิการ 

1.ชวยเหลือผูพิการไดใน

เบ้ืองตน 

2.จัดต้ังชมรมผูพิการทุก

ตําบล 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 -รอยละของจํานวน

ครัวเรือนที่ไดรับการ

สํารวจ 

ดําเนินสํารวจ  จปฐ.  

ไดไมนอยกวา   900  

ครัวเรือน 

(14 หมูบาน ) 

สํานัก.ปลัด 

2 แกไขปญหา

อาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี 

เพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

และปญหาอื่นๆ 

แกไขปญหาอาชญากรรม 

โรคเอดส การละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี และปญหา

อ่ืนๆ ในพื้นท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -รอยละของจํานวน

ชมรมเครือขายผูสูงอายุ

ในอําเภอประทาย 

มีการจัดตั้งชมรม

ผูสูงอายุแลพะมี

กิจกรรมการรวมกลุม

ทุกชุมชน 

-สน.ปลัด 

-พช. อ.

ประทาย 

3 อุดหนุนคาใชจาย

สนับสนุนการ

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการและ

ทุพพลภาพ 

เพื่อใหผูพิการไดรับสวสัดิการตาม

นโยบายของรฐับาล และระเบียบ 

กฎหมายท่ีกําหนด 

จายเบ้ียยังชีพใหแกผูพิการ

ในพื้นที่ตําบลหนองคาย 

2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 -ผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพ

ครบตามจํานวน 

ผูพิการในพ้ืนที่ที่มีสิทธิ

ไดรับเบ้ียยังชีพ เปนไป

ตามระเบียบ กฎหมาย

ที่กําหนด 

สํานักปลัด 

4 การสงเคราะห พัฒนา

คุณภาพชีวติผูปวย

ดอยโอกาสและ

ครอบครัว ผูมีรายได

นอย และผูไรที่พ่ึง 

เพื่อสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูปวยดอยโอกาสและครอบครวั 

ผูมีรายไดนอย และผูไรท่ีพึ่ง ตาม

นโยบายของรฐับาล และระเบียบ 

กฎหมายท่ีกําหน 

สงเคราะห พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูปวยดอยโอกาสและ

ครอบครัว ผูมีรายไดนอย 

และผูไรที่พึ่ง ในพื้นที่ตําบล

หนองคาย 

30,000 30,000 54,000 54,000 54,000 -รอยละผูปวยดอย

โอกาสและครอบครัว ผู

มีรายไดนอย และผูไรที่

พึ่ง ไดรับการสงเคราะห 

ผูปวยดอยโอกาสและ

ครอบครัว ผูมีรายได

นอย และผูไรที่พึ่ง ใน

พื้นที่ไดรับการ

สงเคราะหตามความ

เหมาะสม 

สํานักปลัด 

 รวมหนานี/้ยอดยกไป   2,435,000 2,435,000 2,459,000 2,435,000 2,459,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงัคม 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 แกไขปญหา

อาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี 

เพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

และปญหาอื่นๆ 

แกไขปญหาอาชญากรรม 

โรคเอดส การละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี และปญหา

อ่ืนๆ ในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของปญหา

อาชญากรรม โรค

เอดส การละเมิด

สิทธเิด็กและสตรี 

และปญหาอื่นๆ ใน

พื้นที่ ลดลง 

ปญหาอาชญากรรม 

โรคเอดส การละเมิด

สิทธเิด็กและสตรี 

และปญหาอ่ืนๆ ใน

พื้นที่ ลดลงและไมมี 

-สน.ปลัด 

-พช. อ.

ประทาย 

8 จัดตั้งศูนยชวยเหลือ

ประชาชน 

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอประทาย ดําเนินการงาน

ศูนยชวยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด 

อุดหนุนงบประมาณท่ีทํา

การปกครองอําเภอ

ประทาย ดําเนินการงาน

ศูนยชวยเหลือประชาชน 

  20,000 20,000 20,000 -รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือทันตอ

สถานการณในกรณี

ประสพสาธารณภัย  

สํานักปลัด 

 รวมหนานี ้   20,000 20,000 40,000 40,000 40,000    

 ยอดยกมา   2,435,000 2,435,000 2,459,000 2,435,000 2,459,000    

 รวมแผนงานนี้ทั้งส้ิน   2,455,000 2,455,000 2,499,000 2,475,000 2,499,000    

    5 โครงการ 5 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.5 แผนงานรักษาควาสงบภายใน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 สนับสนุนเครื่องแบบ

ใหอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.) 

1.เพ่ือใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนมีเคร่ืองแบบในการปฏบิัติหนาท่ี 

2.เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จํานวน  20 ชุด  50,000 50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ  

อปพร.พึงพอใจ 

 

1.อปพร. ที่มีเครื่องแบบท่ีใชในการปฏิบัติ

หนาที ่

2.การปฏิบัติงานของ  อปพร.  มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สน.ปลัด 

2 หน่ึงตําบลหน่ึงทีม

กูภัยประจําประจํา

ตําบล 

1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสรางทีมกูภัย

ประจําตําบลใหสามารถคนหาและ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือ

เบ้ืองตน และสามารถนําสงสถานที่

รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมไดอยางรวดเร็ว

และปลอดภัย 

บุคลากรของ อบต. 

หรืออาสาสมัครท่ี

ปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

     1.รอยละของจํานวน

ประชาชนที่พึงพอใจ 

2.รอยละของ

บุคลากรที่ผานการ

อบรมตามหลักสูตร 

1.บุคลากรในตําบลท่ีปฏิบัติหนาที่เปนหนวย

เผชิญเหตุมีความรูและทักษะในการคนหา

และชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธภิาพ 

2.ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินขิง

ประชาชนซ่ึงเปนผลจากสาธารณภัยตางๆใน

พื้นที่ลดลง 

สน.ปลัด 

3 ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 

สงกรานต 

เพื่อการดําเนินงานตั้งดานชุมชน บริการ

ประชาชนในการสัญจรไปมา ในชวง

เทศกาล ปใหม และสงกรานต 

ตั้งดานชุมชน บริการ

ประชาชนในการ

สัญจรไปมา ในชวง

เทศกาล ปใหม และ

สงกรานต  2 จุด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.รอยละของการเกิด

อุบัติเหตุลดลง 

2.รอยละของความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย และ

ไมมอุีบัติเหตุ 

สน.ปลัด 

4 ฝกอบรมปองกันภัย

เบ้ืองตน 

1.เพ่ือบุคลกรมีความรูสามารถปฏิบัติการ

เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

2.เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

1.บุคลากรศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

2.อปพร.และผูนํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

1.บุคลากรในตําบลมีความรู ความสามารถ

ในการปฏิบัติการเม่ือเหตุอัคคีภัย 

2.ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สน.ปลัด 

 รวมหนาน้ี/ยอดยกไป   35,000 85,000 85,000 85,000 85,000    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

5 โครงการฝกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) 

 

1.เพ่ือให  อปพร. มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับสาธารณภัยรูปแบบตางๆ

สามารถชวยเหลือในการปองภัยและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยางถูกตอง 

2.เพ่ือใหมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

จํานวน 20 นาย   50,000 50,000 50,000 1.รอยละของ อปพร.

ผานการฝกอบรม 

2.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจกับการปฏิบัติ

หนาที่ของ อปพร. 

1.อปพร.สามารถเปนกําลังในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมทั้งชวยเหลือผูประสบภัยได

อยางถูกตองรวดเร็ว 

2.มีกองกําลัง   อปพร. พรอม

เผชิญเหตุที่เกิดขึ้นไดอยางทันที 

สน.ปลัด 

6 จัดซื้อรถบริการ

ฉุกเฉิน/กูชีพ ประจํา

ศูนยกูชีพ 

1.เพ่ือบริการประชาชนในกรณีเหตุ

ฉุกเฉิน และอ่ืนๆ 

3.เพ่ือสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบ

สังคมของกระทรวงมหาดไทย 

จํานวน  1 คัน   1,000,000 1,000,000 1,000,000 -.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

1.บรกิารชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน

ไดทันทวงท ี

สน.ปลัด 

7 จัดซื้อวิทยส่ืุอสารและ

อุปกรณรักษาความ

ปลอดภัย. 

1. เพื่อการปฏิบัติงานของ อปพร.มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพียงพอตอ

จํานวนสมาชิก อปพร. 

จัดซื้อวทิยุส่ือสารและ

อุปกรณรักษาความ

ปลอดภัยของ อปพร. 

  100,000 100,000 100,000 -รอยละของประชาชนท่ี

พึงพอใจกับการปฏิบัติ

หนาที่ของ อปพร. 

1.การปฏิบัติงานของ อปพร.มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สน.ปลัด 

8 อบรมใหความรูสา

ธารณภัยและเรื่องกฎ

จราจร 

1.เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจในกฎหมาย

จราจร 

ประชาชน 14 

หมูบาน 

  5,000 5,000 5,000 -รอยละของจํานวนการ

ทําผิดกฎจราจรลดลง 

1.ประชาชนทําผิดจราจรลดลง -สน.ปลัด 

-สภ.

ประทาย 

 รวมหนานี ้     1,150,000 1,150,000 1,150,000    

 ยอดยกมา   35,000 85,000 85,000 85,000 85,000    

 รวมยอดยกไป   35,000 85,000 1,235,000 1,235,000 1,235,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ  3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

9 ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

1.เพ่ือใหนักเรียนรู เขาใจ 

ตอภัยยาเสพติด 

2.เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของยาเสพติด 

โรงเรยีนและ

สถานศึกษา 

ในพ้ืนท่ี 

  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของเด็กและ

เยาวชนท่ีปลอดยาเสพ

ติด 

2.รอยละของประชาชน

ท่ีพึงพอใจ 

1.เด็กและเยาวชนความรูเขาใจและ

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

2.ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด

อยาง 

สน.ปลัด 

สถานศึกษา

ในพ้ืนท่ี 

10 ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

1.เพ่ือคนหาผูคา,เสพ,ยาเสพ

ติด และที่เก่ียวของ 

2.เพ่ือบําบัดผูติดยาเสพติด 

คืนคนดีใหสังคม 

14 หมูบาน  20,000 200,000 200,000 200,000 1.รอยละของเยาวชนที่

ปลอดยาเสพติด 

2.รอยละของประชาชน

ท่ีพึงพอใจ 

1. ไดขอมูลผูคา,เสพ,ยาเสพติด 

และที่เก่ียวของ เพื่อการแกไขตา

มาตรการ 

2. ใหโอกาสผูที่หลงผิด คืนคนดีให

สังคม 

3. ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด

อยางยั่งยืน 

สน.ปลัด 

 รวมหนาน้ี    20,000 210,000 210,000 210,000    

 ยอดยกมา   35,000 85,000 1,235,000 1,235,000 1,235,000    

 รวมแผนงานน้ีทั้งส้ิน   35,000 105,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000    

    0 โครงการ 1 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  4.1 แผนงานการเกษตร 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 ปลูกตนรวงผ้ึงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบล

หนองคาย 

พื้นที่สีเขียวไม

นอยกวา 5 ไร 

  10,000 10,000 10,000 -รอยละของจํานวนตน

รวงผึ้งที่เพิ่มขึน้ 

พื้นที่ปาเพิ่มขึน้และแสดงออก

ถึงความจงรักภักดี 

สน.ปลัด 

2 ปลูกหญาแฝกเฉลิม 

พระเกียรติ 

 

เพื่อปลูกพืชคลุมดินปองกัน

การพังทลายของขอบสระ 

พื้นที่สีเขียวไม

นอยกวา 5 ไร 

  10,000 10,000 10,000 -รอยละของพ้ืนที่ปลูก

หญาแฝก 

1.ปญหาภัยแลงไดรับการแกไข 

2.ลดปญหาการพังทลายของง

ขอบสระ 

สน.ปลัด 

3 รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสราง

จิตสาํนึกใหอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก

ในการอนุรักษธรรมชาติ 

รณรงค

ประชาสัมพันธ

จํานวน 14 

หมูบาน 

  5,000 5,000 5,000 -.รอยละของประชาชนที่มี

จิตสาํนึกในการรักษา

ทรัพยากรฯเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สน.ปลัด 

4 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ 

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

ตําบลหนองคาย 

2.เพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาล 

ปลูกตนไมยืนตน 

ในที่พื้นที่วางใน

ตําบลหนองคาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของปญหา

สิ่งแวดลอมลดลง 

2.รอยละของประชาชนที่

พึงพอใจ 

1. พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น 

2.สรางความสมดุลใหกับ

ธรรมชาติ 

สน.ปลัด 

5 จัดหาสถานทีกํ่าจัดขยะ เพื่อใหสถานท่ีกําจัดขยะ

รักษาความสะอาดและลด

มลภาวะ 

จํานวน 2 แหง   50,000 50,000 50,000 1.รอยละของปญหา

สิ่งแวดลอมลดลง 

2.รอยละของประชาชนที่

พึงพอใจ 

การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

สน.ปลัด 

รวม รวมแผนงานนี้ท้ังสิ้น   10,000 30,000 85,000 85,000 85,000    

    1 โครงการ 1 โครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ    
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           บญัช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 จัดหา/ซ้ือถังขยะ  เพื่อรอบรับ/คัดแยกขยะพิษ อันตรายใน

การสงตอกําจัด 

14 หมูบาน   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของปญหา

สิ่งแวดลอมลดลง 

 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

กําจัดและคัดแยกขยะ 

ใหมีมูลคา 

สน.ปลัด 

2 ฝกอบรมคัดแยกขยะ

ในครัวเรือน 

1.เพ่ืออบรมใหความรู เขาใจในการคัด

แยกขยะ เศษอาหารหรืออ่ืนๆใน

ครัวเรือน 

2.เพ่ือลดปญหาขยะและปญหามลพิษ 

ประชาชนทุก

ครัวเรอืนใน

ตําบลหนองคาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของปญหา

สิ่งแวดลอมลดลง 

 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

กําจัดและคัดแยกขยะ 

ใหมีมูลคา 

สน.ปลัด 

3 ธนาคารขยะหมูบาน/

โรงเรยีน 

1.เพ่ือเปลี่ยนขยะใหมีมูลคา 

2.เพ่ือสรางนิสัยการออม  

3.เพ่ือประชาชนรับผิดชอบตอสวนรวม 

14 หมูบาน  5,000 5,000 5,000 5,000 1.รอยละความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีไดรับประโยชน 

2.ประชาชนมีรายไดเสริม 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

กําจัดและคัดแยกขยะ 

ใหมีมูลคา 

สน.ปลัด 

4 ประกวดหมูบานปลอด

ขยะ (Zero Waste) 

1.เพ่ือประชาชนบริหารจัดการยะไดครบ

วงจร 

2. เพื่อใหหมูบานสะอาด นาอยู 

14 หมูบาน   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของปญหา

สิ่งแวดลอมลดลง 

 

1.ไดหมูบานตนแบบในการ

บริหารจัดการขยะชุมชน 

2.หมูบานสะอาด นาอยู  

3.ไมปญหาสิ่งแวดลอม 

สน.ปลัด 

5 อาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก(อถล.) 

1.เพ่ือประชาชนมีสวนรวมในการรกัษา

สิ่งแวดลอม 

2. เพื่อดําเนินการตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย 

14 หมูบาน  10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละจํานวนหมูบานท่ี

พัฒนาไดตามเกณฑ 

1.ไดหมูบานตนแบบในการ

พัฒนา 

2.หมูบานสะอาด นาอยู 

สน.ปลัด 

รวม รวมหนาน้ี/ยอดยกไป   20,000 25,000 85,000 85,000 85,000    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

6 ปรับปรุงภูมิทัศน 

ที่ทําการ อบต. 

เพื่อปรับปรุง ตอเติม ปรับภูมิทัศน

สถานที่ราชการใหเปนระเบียบ

เรียบรอย สวยงาม นาอยู นาดู 

ท่ีทําการ อบต. 

 
  10,000 10,000 10,000 1.รอยละของประชาชน

ท่ีไดรับประโยชน 

สถานที่ทํางาน เปนระเบยีบ

เรียบรอยนาอยู นาดู นาชม นา

ใชบริการ 

สน.ปลัด 

7 โครงการพัฒนาภูมิ

ทัศนขางถนน

ระหวางหมูบาน 

1.เพ่ือความเปนระเบียบ สวยงาม  

2.เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร

ไปมา 

ถนนระหวาง

หมูบานในตําบล 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.รอยละของพ้ืนท่ีสี

เขียวเพิ่มข้ึน 

2.รอยละของจํานวน

ประชาชนท่ีพึงพอใจ 

1.เกิดความเปนระเบียบ 

สวยงาม  

2.มีความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

สน.ปลัด 

8 ธนาคารน้ําใตดิน 1.เพ่ือการระบายนํ้า 

2 เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมขัง  

ขนาดบอ กวาง 1ม. 

ยาว 1.20 ม. ลึก 

1.20 ม.บริเวณท่ี

นํ้าทวมขัง 

  50,000 50,000 50,000 1.รอยละของจํานวน

พื้นที่ท่ีทวมขังลดลง 

2.รอยละของประชาชน

พึงพอใจ 

ไมมีปญหานํ้าทวมขังทีทําให

เกิดเสีย 

-.กอง

การศึกษา 

-.กองชาง 

9 กําจัดผักตบชวา

และวัชพืชอื่นๆ 

 

1.เพื่อรักษาสิ่งแวดลอตามแหลงนํ้า แหลงนํ้า

สาธารณประโยชน 
  5,000 5,000 5,000 1.รอยละของประชาชน

พึงพอใจ 

1.มีสถานท่ีพักผอนและออก

กําลังกาย 

2.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 

 

 รวมหนานี ้   10,000 10,000 75,000 75,000 75,000    

 ยอดยกมา   20,000 25,000 85,000 85,000 85,000    

 รวมแผนงานนี้ทั้งส้ิน   30,000 35,000 160,000 160,000 160,000    

    2 โครงการ 4 โครงการ 9 โครงการ 9 โครงการ 9โครงการ    
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 เสริมสรางความ

เขมแข็งศูนยประสาน

องคกรชุมชน 

(ศอช.ต.) 

-เพื่อเสริมสรางใหศูนย

ประสานงานองคกรชุมชน

(ศอช.ต.) ทุกตําบลมีความ

เขมแข็ง 

 

สนับสนุนงบประมาณ

ใหศูนยประสานงาน

องคกรชุมชน(ศอช.ต.) 

ตําบลละ 1 ศูนย ศูนย

ละ  40  คน 

  15,000 15,000 15,000 -รอยละของประชาชนท่ี

ไดรบัประโยชน 

 

-ศอช.ต. ของตําบลมีความเขมแข็ง

สามารถดําเนินงานใหเปนไปตาม

แนวทางและนโยบายของรัฐลําทาง

ราชการได 

 

สน.ปลัด 

2 ทบทวน/ปรับปรุง

แผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)และ

แผนพัฒนาหมูบาน 

เพื่อการปรับปรุง/ทบทวน

แผนพัฒนาฯ ของอบต. 

หนองคายและแผนพัฒนา

หมูบาน 

จัดทําเวทีประชาคม  

หมูบาน ตําบล และ

จัดทําเลมแผนฯ 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 -รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

อบต. มีแผนพัฒนาที่ตรงตอความ

ตองการของประชาชน 

สน.ปลัด 

3 

 

อบรมศึกษาดูงานนอก

พื้นท่ีของบุคลากร

ตําบลหนองคาย 

1.เพ่ือใหผูนําในเขตตําบล

หนองคาย ไดศึกษาดูงาน

นอกพื้นที่ 

4.เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความ

สามรถศักยภาพใหผูนํา 

ผูนําทุกภาคสวน 

จํานวน 200 คน 

300,000 

 

300,000 500,000 500,000 500,000 -รอยละของจํานวนผูนําที่ได

เพิ่มพูนความรู 

ประสบการณ เพิ่มขึ้น 

1.ประชาชน มีความรูความเขาใจเจต

คติที่ดีตอการพัฒนาการของ  อบต.  

24.ผูนํามีสัมพันธภาพตอกันยิง่ขึ้น 

 

รวม รวมหนานี/้ยอดยกไป   310,000 310,000 525,000 525,000 525,000 1.รอยละจํานวนหมูบานท่ี

พัฒนาไดตามเกณฑ 

1.ไดหมูบานตนแบบในการพัฒนา 

2.หมูบานสะอาด นาอยู 

สน.ปลัด 
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

4 ประชาสัมพันธการ

จัดเก็บรายได 

เพื่อใหการจัดเก็บรายได

เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

-จัดพิมพเอกสาร200 

ชุด 

-เสียงตามสาย 14 

หมูบาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

1.การจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น -สํานักปลัด 

-กองคลัง 

5 จัดทํา/ปรับปรุงแผนที่

ภาษีและการจัดเก็บ

รายได 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานและการจัดเก็บ

รายได 

จัดทําปรบัปรุงแผนท่ี

ภาษีและการจัดเก็บ

รายได  1  ครั้ง 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 -รอยละของจํานวนบุคลากร

ท่ีผานการฝกอบรมเพิ่มขึ้น 

1.ประสิทธิภาพการบริหารงานและ

การจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

-สํานักปลัด 

-กองคลัง 

6 อบรมเสริมสราง

ความรูเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและการ

มีสวนรวมของ

ประชาชน 

คาใชจายในการดําเนินตาม

โครงการอบรมเสริมสราง

ความรูเก่ียวกับ

ประชาธปิไตยและการมีสวน

รวมของประชาชน 

อบรมสมาชิกและผูนํา

ชุมชนจํานวน  40 คน  

เก่ียวกับระเบียบ 

กฎหมายที่เก่ียวของกับ

การปกครองทองถิ่น  

 10,000 10,000 10,000 10,000 -รอยละของจํานวน

ประชาชนที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาตําบล 

1.ผูนํามีความรูความเขาใจในหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

7 การจัดการเลือกตั้ง คาใชจายในการเลือกตั้ง

ท่ัวไปหรือเลือกต้ังซอม

สมาชิกสภาฯ 

การดําเนินการเลือกตั้ง

ซอมสมาชิกสภาฯ 

(กรณีพนจากตําแหนง) 

400,000 

 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 -รอยละของจํานวนผูไปใช

สิทธเิลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

สํานักปลดั 

 รวมหนานี ้   455,000 465,000 465,000 465,000 465,000    

 ยอดยกมา   310,000 310,000 525,000 525,000 525,000    

 รวมยอดยกไป   765,000 775,000 517,500 517,500 517,500    
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            บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

8 อบต. เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธบทบาท

อํานาจหนาที่ของอบต.หนอง

คายใหประชาชนไดเขาใจ 

จัดกิจกรรมบริการ

จัดเก็บภาษีในทุก

หมูบาน และบริการงาน

ทุกๆดาน ปละ 1 คร้ัง 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 -รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจตอ

การบริการของ อบต. 

ประชาชนรู เขาใจถึงบทบาท

อํานาจหนาที่ของ อบต.มากขึ้น 

และใหความรวมมือกับทาง

ราชการ 

สํานักปลดั 

9 มวลชนสัมพันธ 1.เพ่ือการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

หมูบาน 

2.เพ่ือบูรณาการรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ป ละ 1 หมูบาน   30,000 30,000 30,000 1.รอยละของจํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการเพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนา 

2.หนวยงานที่เก่ียวของไดบูรณา

การงานรวมงาน 

-สํานักปลัด 

-กองคลัง 

10 จัดงานพระราช

พิธ ีและงานรัฐพิธี

เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อการดําเนินการจัดงาน

พระราชพิธี และงานรัฐพิธี

ตางๆ 

อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอประทาย

ดําเนินการจัดงานพระ

ราชพิธ ีงานรัฐพิธีตางๆ 

 10,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละของจํานวนหมูบานที่เขา

รวมโครงการเพ่ิมขึ้น 

2.รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ

1.รอยละของความพึงพอใจของ 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนา 

2.หนวยงานที่เก่ียวของไดบูรณา

การงานรวมงาน 

-สํานักปลัด 

-กองคลัง 

 รวมหนานี ้   10,000 20,000 60,000 60,000 60,000    

 ยอดยกมา   765,000 775,000 517,500 517,500 517,500    

 รวมยอดยกไป   775,000 795,000 577,500 577,500 577,500    
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             บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

11 อุดหนุน/สมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

หนองคาย. 

เพื่อการบริหารงานของ

กองทุนฯมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

อุดหนุน/สมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

หนองคาย. 

 

 

 100,000 100,000 100,000 -รอยละของสัดสวนการสมทบ

ตามระเบียบที่กําหนด 

การบริหารงานของกองทุนฯมี

ประสิทธิภาพตามระเบียบ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

สํานักปลัด 

13 เขาคายคุณธรรม จริยธรรม 

คณะผูบริหาร สมาชิกภาฯ 

และพนักงานสวนตําบล 

เพื่อใหบุคลากรใน

องคกรสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพนักงาน 

ผูบริหาร สมาชิก อบต. 

จํานวน 60 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -รอยละของบุคลากรไดรบัการ

พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพิ่มขึ้น 

เพื่อการปฏิบัติงานภายใน

สํานักงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและบริการ

ประชาชนอยางสงูสุด 

สํานักปลัด 

กอง

การศึกษา 

14 ทบทวน/ปรับปรุง

แผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อการบริหารงาน

เปนไปตามหลักธรรมา-  

ภิบาล 

จัดทํา/ทบทวน

แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต 4 ป(พ.ศ.

2561-2564) จํานวน 

50 เลม 

     1.รอยละของการประเมินการ

ปฏิบัติงานขององคกร เพิ่มขึ้น 

2.รอยละของการทุจริตลดลง 

1.มีแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 4 ป(พ.ศ.2561-2564)  

2. การปฏิบัติงานเปนไปตาม

หลักธรรมภิบาลยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 รวมหนาน้ี   200,000 200,000 300,000 300,000 300,000    

 ยอดยกมา   775,000 795,000 577,500 577,500 577,500    

 รวมแผนงานนี้ทั้งสิน้   975,000 995,000 877,500 877,500 877,500    

    6 โครงการ 9 โครงการ 13โครงการ 13โครงการ 13โครงการ    
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               บัญช/ีรายละเอยีดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5.3 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

1 เงินสํารองจาย 

 

1.เพื่อปองกัน แกไข และ

บรรเทาความเดือดรอนให

ประชาชนกรณีฉุกเฉิน

เรงดวน 

 

จํานวน  14  หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.รอยละของงบประมาณ 

2.รอยละของประชาชนที่

พึงพอใจ 

1.มีงบประมาณรองรับเพื่อการแกไข

ปญหาความเดือดรอน กรณีฉุกเฉิน

เรงดวน 

2.ประชาชนมีความอุนใจความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สน.ปลัด 

2 งานสวสัดิการ

พนักงานสวนตําบล 

-กองทุนบําเหน็จ

บํานาญ 

เพื่อใหการเบิกเงินดาน

สวัสดิการคากองทุนบําเหน็จ

บํานาญเปนไปตามระเบียบ

ที่กําหนด 

รอยละ  ของประมาณ

การรับไมรวมเงิน

อุดหนุน 

130,000 

 

130,000 130,000 130,000 130,000 -รอยละของจํานวนผูมี

สิทธิ 

พนักงานสวนตําบลมีเงินใชจายเม่ือ

เกษียณอายยุราชการ ตามระเบียบ 

-สน.ปลัด 

-กองคลัง 

3 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

-เพื่อใหการเบิกเงินดาน

สวัสดิการคากองทุน

ประกันสังคมเปนไปตาม

ระเบียบทีกํ่าหนด 

พนักงานจางตามภารกิจ

และทั่วไป 

80,000 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 -รอยละของจํานวน

พนักงานฯที่มีสิทธิ 

พนักงานสวนตําบลไดรับการ

ชวยเหลือจากกองทุนประกันสังคมใน

กรณีบาดเจ็บและเสียชีวติ 

-สน.ปลัด 

-กองคลัง 

4 เบ้ียยงัชีพผูสูงอาย ุ เพื่อจายเบ้ียยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุตามสิทธิ์ 

จายเบี้ยยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล

หนองคายตามสิทธิ์ 

5,410,000 5,430,000 5,440,000 5,450,000 5,450,000 รอยละของจํานวน

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหครบตาม

สิทธิ์ 

-สน.ปลัด 

-กองคลัง 

 รวมหนานี้ยกไป   5,820,000 5,840,000 5,850,000 5,860,000 5,860,000    
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           บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิน่(พ.ศ.2561-2565)     (ผ.02)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. ยุทธศาสตรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล   

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

5  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีด ี 5.3 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   

5 เบ้ียยงัชีพคนพิการ เพื่อจายเบี้ยยงัชีพใหกับคน

พิการตามสิทธิ ์

จายเบ้ียยังชพีใหกับคน

พิการในพ้ืนที่ตําบล 

5,410,000 5,430,000 5,440,000 5,450,000 5,450,000 รอยละของจํานวนคน

พิการ 

คนพิการไดรบัการสงเคราะห

ครบตามสิทธิ์ 

-สน.ปลัด 

-กองคลัง 

6 เบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยงัชีพใหกับ

ผูปวยติดเชื้อเอดสตามสิทธิ์ 

จายเบ้ียยังชีพใหกับคน

ผูปวยติดเชื้อเอดสใน

พื้นที่ตําบลหนองคาย 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 รอยละของจํานวน

ผูปวยเอดส 

ผูติดเชื้อเอดสไดรับการ

สงเคราะหครบตามสิทธิ ์

-สน.ปลัด 

-กองคลัง 

7 สนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

1.เพ่ือการจัดกิจกรรมตาม

โครงการใหบริการ

สาธารณสุขตามอํานาจ

หนาที่ของกองทุนฯ 

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ใหบรกิาร

ประชาชนทุกคนภายใน

ตําบลหนองคาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -รอยละของจํานวน

ประชาชนท่ีไดรับ

ประโยชน 

การบริการดานสาธารณสุข

ตามอํานาจหนาที่ของกองทุน

อยางครอบคลุมทั่วถึง 

-สน.ปลัด 

-พช. อ.

ประทาย 

8 สนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

1.เพ่ือการสงเคราะหดาน

สวัสดิการที่เขารวมเปน

สมาชิก 

สมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

หนองคาย 

   30,000 30,000 -รอยละของสมาชิก

กองทุนฯไดรบั

ประโยชน 

การบริหารงานกองทุนฯมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

-สน.ปลัด 

พช. อ.

ประทาย 

 รวมหนาน้ี   5,564,000 5,584,000 5,624,000 5,604,300 5,604,300    

 ยอดยกมา   5,820,000 5,840,000 5,850,000 5,860,000 5,860,000    

 รวมแผนงานน้ีทั้งส้ิน   11,384,000 11,424,000 11,474,000 11,464,300 11,464,300    

    7 โครงการ 7 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ    
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     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)              (ผ.02/1)  

สําหรับ โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัที่ ๓ ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยทุธศาสตรท่ี ๑ ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

พิกัดทาง 

ภูมิศาสตร 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑ กอสรางถนนลาดยางจากบาน

หนองไมตาย ม.๘  ต.หนอง

คายเชื่อมบานหนองขาม ม.๑๐  

ต.หนองพลวง อ.ประทาย  

จ.นครราชสีมา 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาและขนสงสินคา

ทางการเกษตรไดสะดวก 

ขนาดกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๖,๕๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร   

๒๕๘๑๓๐ 

๑๗๒๖๔๒๐ 

๒๕๒๖๙๐ 

๑๗๒๖๓๙๐ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จํานวนถนนลาดยาง

เพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาไดสะดวก 

-อบต.หนองคาย 

-อบจ.นม 

-ทางหลวง 

ชนบท 

๒ ซอมแซมถนนลาดยางสายบาน

หนองปนนํ้า ต.ประทาย ถึง 

บานสําโรง ม. ๑ ต. หนองคาย 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาและขนสงสินคา

ทางการเกษตรไดสะดวก 

ขนาดกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๑๐ กิโลเมตร 

๐๒๕๗๖๐๗ 

๑๗๒๑๖๒๓ 

๐๒๕๘๔๓๖ 

๑๗๒๙๙๙๙ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจํานวน

อุบัติเหตุลดลง 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

-อบต.หนองคาย 

-อบจ.นม 

-ทางหลวง 

ชนบท 

๓ กอสรางถนน คสล. จากบาน

หนองคาย ม.๑๐ เชื่อมบาน

หนองแวง ม.๔   

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาและขนสงสนิคา

ทางการเกษตรไดสะดวก 

ขนาดกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๒,๔๔๕ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๐๒๕๙๖๕๗ 

๑๗๒๐๕๙๓ 

๐๒๕๘๙๓๓ 

๑๗๒๙๑๐๔ 

๑,๖๕๖,๕๐๐ ๑,๖๕๖,๕๐๐ ๑,๖๕๖,๕๐๐ ๑,๖๕๖,๕๐๐ ๑,๖๕๖,๕๐๐ ๑.จํานวนถนน คสล.

เพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

-อบต.หนองคาย 

-อบจ.นม.า 

-ทางหลวง 

ชนบท 

๔ กอสรางถนน คสล.จากบาน

โคกสวาง ม. ๗ เชื่อมบานดอน

หวาย ม. ๑๔  

 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาและขนสงสินคา

ทางการเกษตรไดสะดวก 

ขนาดกวาง ๕ เมตร 

ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร   

๐๒๖๐๔๕๓ 

๑๗๒๘๓๔๘ 

๐๒๕๘๙๓๑ 

๑๗๒๙๑๐๗ 

๑,๖๒๕,๐๐๐ ๑,๖๒๕,๐๐๐ ๑,๖๒๕,๐๐๐ ๑,๖๒๕,๐๐๐ ๑,๖๒๕,๐๐๐ ๑.จํานวนถนน คสล.

เพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก 

-อบต.หนองคาย 

-อบจ.นม. 

-ทางหลวง 

ชนบท 

๕ ขุดลอกคลองอีสานเขียว บาน

หนองกวาง ม.๑๑  

เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป

มาและขนสงสินคา

ทางการเกษตรไดสะดวก 

กวาง ๑๐ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร ลึก 

๓.๕๐ เมตร 

 

๐๒๖๑๙๘๔ 

๑๗๒๔๖๑๔ 

๐๒๖๐๑๐๘ 

๑๗๒๓๒๓๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนที่แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตร

อยางเพียงพอ 

-อบจ. 

-กรม-ชลประทาน 

-กรมพัฒนาท่ีดิน 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)              (ผ.02/1)  

สําหรับ โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัที่ ๓ ยุทธศาสตรการการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. ยทุธศาสตรท่ี ๑ ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

พิกัดทาง 

ภมูิศาสตร 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

     ๖ ขุดลอกกุดเวยีนใน-นอก/

เลิงเฒาคาย 

บานโคกสวาง ม.๗ 

๑.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตรนํ้าใชอุปโภค

และบริโภค 

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขุดลอกเปนแกมลิง

พ้ืนที่ ประมาณ 

๒๐๐ ไร 

 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนที่แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตร

อยางเพียงพอ 

-อบจ. 

-กรมชลประทาน 

-กรมพัฒนาท่ีดิน 

๗ ขุดลอกคลองอีสานเขียว 

บานหนองกวาง ม.๑๑  

๑.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตรนํ้าใชอุปโภค

และบริโภค 

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง ๑๐ เมตร 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

ลึก ๓.๕๐ เมตร 

 

๐๒๖๑๙๘๔ 

๑๗๒๔๖๑๔ 

 

๐๒๖๐๑๐๘ 

๑๗๒๓๒๓๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนที่แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ทีพึ่งพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตร

อยางเพียงพอ 

-อบจ. 

-กรมชลประทาน 

-กรมพัฒนาท่ีดิน 

๘ ขุดลอกคลองละหาน  

บานดอนหวาย ม.๑๔  

 

๑.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตรนํ้าใชอุปโภค

และบริโภค 

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง ๑๐ เมตร 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

ลึก ๓.๕๐ เมตร 

๐๒๕๗๙๖๑ 

๑๗๒๓๙๑๕ 

 

๐๒๕๘๘๙๘ 

๑๗๒๑๙๐๕ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนที่แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตร

อยางเพียงพอ 

อบจ. 

กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

๙ ขุดลอกลําหวยแอก ๑.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตรนํ้าใชอุปโภค

และบริโภค 

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๑๕ กิโลเมตร  

ลึก ๓ เมตร 

๒๖๑๕๔๗ 

๑๗๓๑๔๙๙ 

 

๐๒๖๒๐๗๔ 

๑๗๒๒๑๖๙ 

๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนที่แหลงนํ้าเพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตร

อยางเพียงพอ 

อบจ. 

กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

๑๐ ขุดลอกลําหวยโจรโจ  

บานหนองกวาง ม .๑๑ 

๑.เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรนํ้าใชอุปโภค

และบริโภค 

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง 

ขุดลอกลําหวยโจร

โจ กวาง ๖ ม. 

ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พ้ืนที่แหลงน้ําเพ่ิมขึ้น 

๒.รอยละของประชาชน

ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ําใช

ในการเกษตร

อยางเพียงพอ 

อบจ. 

กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาที่ดิน 
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      บญัชีครุภัณฑ                 (ผ. 0๓) 

    แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา 

ลําดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค  

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ -ครุภัณฑสํานักงาน 

-ครูภัณฑยานพาหนะและขนสง 

-ครุภัณฑการเกษตร 

-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

-ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

-ครุภัณฑการบานงานครัว 

-ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานที่

จําเปน 

(รายละเอียดตามขอบัญญัติ) 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒ รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ -ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

-ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

รักษาความสงบภายใน 

-จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ

ที่เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียด

ตามขอบัญญัติ) 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

สํานักปลัด 

๓ การศึกษา คาครุภัณฑ -ครุภัณฑสํานักงาน 

-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

-ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

-ครุภัณฑการบานงานครัว 

-ครภุัณฑเคร่ืองดับเพลิง 

-ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

การศึกษา 

-จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ

ที่เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียด

ตามขอบัญญัติ) 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

กอง

การศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ                 (ผ. 0๓) 

    แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา 

ลําดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค  

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ -ครุภัณฑการเกษตร 

-ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

สาธารณสุข 

-จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ

ที่เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียด

ตามขอบัญญัติ) 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

สํานักปลัด 

๕ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ -ครุภัณฑสํานักงาน 

-ครุภัณฑการเกษตร 

-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

-ครุภัณฑสํารวจ 

-ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

เคหะและชุมชน 

-จัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณ

ที่เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียด

ตามขอบัญญัติ) 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

สํานักปลัด 

๖ ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

คาครุภัณฑ -ครุภัณฑกีฬา 

-ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

ศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ 

-จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ

ที่เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียด

ตามขอบัญญัติ) 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

กอง

การศึกษา 

๗ การเกษตร คาครุภัณฑ -ครุภัณฑการเกษตร 

-ครุภัณฑการบานงานครัว 

-ครุภัณฑอื่นๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพตามแผนงาน

การเกษตร 

-จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ

ที่เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียด

ตามขอบัญญัติ) 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 
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   สวนที่ ๕ 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 

เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงค   มีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให

สามารถตรวจสอบติดตามไดวาโครงการนั้นๆ  ไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคของโครงการและประสบความสําเร็จหรือไม  

จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ป 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดมีคําสั่งท่ี ๒๐๖/๒๕๖๐  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน   ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปรากฏตามเอกสารภาคผนวกทายแผนพัฒนาฉบับนี้  โดยใหมี

หนาท่ี  ดังนี ้

๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบล  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  ปละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป  

ทั้งนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน 

๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร โดยการกําหนดวิธีการติดตามและ

ประเมินผล ดังน้ี 

๑. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย  เพื่อกําหนด

แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

๒. ใหแตละหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการใหคณะกรรมการทราบ  

เปนรายไตรมาส 

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย  ออกสุมตรวจติดตาม

โครงการเปนระยะๆ 

๔. งานวิจัยและประเมินผล  รวบรวมประเมินผลโครงการตางๆ  ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบล   เพื่อ

ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เม่ือดําเนินโครงการแลวเสรจ็เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

๔.๒ ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใชมนการติดตามและประเมินผล  

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข

เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือซักซอมในแตละป 

 ๒. กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ปละ ๑ ครั้ง(สิ้นปงบประมาณ)  โดยใชแบบสอบถาม การสังเกต 

พรอมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดมาจากการตดิตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอ

สภาองคการบริหารสวนตําบล   ผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   ใหประชาชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

ทราบโดยทั่วกันตอไป 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

                                                 (ผนวก ก) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

คะแนน

ได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐  

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕  

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  ๖๕  

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐)  

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน (๕)  

๓.๕ กลยุทธ (๕)  

๓.๖ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕)  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)  

๓.๘ แผนงาน (๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
(๕)  

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

                                                          (ผนวก ก) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

คะแนน

ได 

๑. สรุปสถานการณการพฒันา ๑๐  

๒. การประเมินผลกานาํแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  

๓. การประเมินผลกานาํแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐  

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕)  

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)  

๕.๓ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาํไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕)  

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)  

๕.๕ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (๕)  

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (๕)  

๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
(๕)  

๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน (๕)  

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรบั (๕)  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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    ประกาศ  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

                    เรื่อง  ใชแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

       ----------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑๐.๓/๒๙๓๑      

ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จากเดิม(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

๔ ป เปน ๕ ป โดยการทบทวนจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามที่กําหนดใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามแผนหมูบาน/ชุมชน และบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองคาย 

   ดังนั้นเพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

มีความสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตรการพัฒนา แกไขปญหา ความ 

ตองการและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ มีขอมูลเปนปจจุบันและ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การดําเนินการโครงการในปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยการทบทวนจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งไดแกไข 

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม กิจกรรม/โครงการตามแผนหมูบาน/ชุมชน และประชาคมระดบัหมูบานในพื้นที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย และประชาคมระดับตําบล      

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาดังกลาวในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสภาองคการบริหาร

สวนตําบลหนองคาย  มีมติเห็นชอบแลวในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ วันท่ี 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 อาศยัอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–

๒๕๖๕) และประกาศใชแผนดังกลาวเพ่ือเปนกรอบ แนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  

       อาจ  จิตจัง 

       (นายอาจ    จิตจัง) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
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