
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ค ำน ำค ำน ำ 

 

 

  ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

บวัศาลา ไดด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการทบทวน

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ศาลา จะใชเ้พื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและศักยภาพของทอ้งถ่ิน ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายรฐับาล ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั อ าเภอ และยุทธศาสตรก์าร

พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการ

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมทอ้งถ่ินทุก

หมู่บา้น ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาทุก

ท่าน และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผน พัฒนาทอ้งถ่ินฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาทอ้งถ่ิน

ต่อไป 
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

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

 

ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้ นฐาน 

 ความเป็นมา 

 เดิมต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ อยู่ในเขตพื้ นท่ีของต ำบล 

หวัทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ ซึ่งในขณะน้ันมีหมู่บำ้นรวมทั้งสิ้ น 17 หมู่บำ้น ต่อมำใน

ปี พ.ศ. 2531 ไดแ้ยกออกมำตั้งเป็น ต าบลหนองบวัศาลา และมีหมู่บำ้นในควำมรบัผิดชอบ จ ำนวน 8 หมู่บำ้น 

  และเมื่อวันท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2538 จึงได้จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวศำลำ 

ปัจจุบนัมีหมู่บำ้นทั้งสิ้ น 10 หมู่บำ้น 

 1. ดา้นกายภาพ 

   ◆ ที่ตั้ง 

    ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องก ำหนดเขตต ำบลในทอ้งท่ีอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 

จงัหวดันครรำชสีมำ (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนท่ี 63 ง วนัท่ี 5 สิงหำคม 2547) ก ำหนดเขตต ำบล

หนองบัวศำลำ  ในท้องท่ีอ ำเภอเมือง

นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ ให้มี

แนวเขตกำรปกครอง รวม 10 หมู่บ้ำน 

คือ 

      หมู่ท่ี 1 บำ้นหนองตะคลอง 

      หมู่ท่ี 2 บำ้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

      หมู่ท่ี 3 บำ้นหนองปลิง 

      หมู่ท่ี 4 บำ้นหนองบวัศำลำ 

      หมูท่ี่ 5 บำ้นอ่ำงหนองแหน 

      หมู่ท่ี 6 บำ้นหนองโสมง 

      หมู่ท่ี 7 บำ้นใหม่หนองแหน 

      หมู่ท่ี 8 บำ้นหนองตำคง 

      หมู่ท่ี 9 บำ้นหนองปลิงใหม่ 

      หมู่ท่ี 10 บำ้นหนองตะลุมปุ๊ กใหม่ 



และใหม้ีอำณำเขต ดงัน้ี 
 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลหวัทะเล และต ำบลมะเริง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ โดยมี

แนวเขตเริ่มต้นจำกมุมรั้วหมู่บ้ำนรุ่งอรุณวิลล์ บริเวณพิกัด  S B 908541 เลียบไปทำงทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้ตำมริมรั้วหมู่บำ้นจดัสรรรุ่งอรุณวิลล ์และไปตำมริมรั้วหมู่บำ้นจดัสรรเพียงใจ

ปำรค์ จนถึงบริเวณพิกดั  S B 910539 ไปทำงทิศตะวนัออก เลียบถนนคอนกรีตฟำกทิศเหนือ 

ออกจำกหมู่บำ้นรุ่งอรุณวิลล์ตัดผ่ำนถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 224 (สำยรำชสีมำ-โชค

ชัย) บริเวณพิกัด S B 912544 ตรงไปทำงทิศตะวนัออก ตำมถนนทำงหลวงแผ่นดิน สำยหัว

ทะเล-หนองตำคง ฟำกทิศเหนือ ถึงบริเวณพิกดั  S B 918544 เล้ียวขวำไปทำงทิศใต ้เลียบรั้ว

หมู่บำ้นรุ่งนภำวิลล ์จนถึงพิกดั S B 919541 เล้ียวไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ลียบรั้วหมู่บำ้น 

ไปจนถึงพิกัด S B 921539 เล้ียวซำ้ยไปทำงทิศเหนือเลียบตำมแนวรั้วหมู่บำ้นจดัสรรรุ่งนภำ

วิลล ์ไปจนถึงบริเวณพิกดั S B 919547 แลว้เล้ียวไปทำงทิศตะวนัออกเลียบฟำกทิศใตต้ำมแนว

ถนนทำงหลวงแผ่นดินสำยหวัทะเล-หนองตำคง ระยะทำงประมำณ 1.45 กิโลเมตร ไปจดเขต

ทำงฟำกทิศเหนือของถนนทำงหลวงแผ่นดินสำยหัวทะเล-หนองตำคง บริเวณพิกัด S B 

921547 แลว้เล้ียวไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ตำมแนวถนนสำยลมเย็น ฟำกทิศใต ้ระยะทำง

ประมำณ 6.50 กิโลเมตร ไปจนถึงถนนลำดยำง บริเวณพิกดั S B 933535 เล้ียวขวำไปทำงทิศ

เหนือ ตำมถนนลูกรงั ฟำกทิศตะวนัตก ผ่ำนหมู่บำ้นคุรุสภำ ไปจนถึงทำงแยกเขำ้หมู่บำ้นคุรุสภำ 

บริเวณพิกัด S B 932546 ระยะทำงประมำณ 1.10 กิโลเมตร แลว้ไปทำงทิศตะวนัออก เลียบ

ไปตำมเขตถนนทำงหลวงแผ่นดิน สำยหวัทะเล-หนองตำคง ฟำกทิศเหนือ ระยะทำงประมำณ 

1.50 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกดั S B 945543 ท่ีริมรั้วโรงเรียนหนองตำคง ออ้มตำมแนวรั้วหลงั

โรงเรียน สิ้ นสุดแนวรั้วโรงเรียนหนองตำคง บริเวณพิกดั S B 944551 เลียบถนนฟำกทิศเหนือ 

ไปตำมแนวเขตต ำบลมะเริง ระยะทำงประมำณ 1.00 กิโลเมตร สิ้ นสุดท่ีมุมรั้วรำชมงคล (ศูนย์

ฝึกเทคโน) บริเวณพิกดั S B 946545 รวมระยะทำงดำ้นทิศเหนือประมำณ 7.00 กิโลเมตร 
 

 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ โดยมีแนวเขตเริ่มตน้

จำกบริเวณมุมรั้วรำชมงคล (ศูนยฝึ์กเทคโนฯ) บริเวณพิกดั S B 946545 ไปทำงทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ ตำมแนวดินเป็นรำยทำง ระยะทำงประมำณ 1.50 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S B 

960538 กึ่งกลำงถนนสำธำรณะ ระยะทำงประมำณ 1.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S B 

948522 แลว้ลงไปทำงทิศใตต้ำมแนวแปลงท่ีดินของเอกชน ระยะทำงประมำณ 0.20 กิโลเมตร 

ถึงบริเวณพิกัด S B 949518 แลว้ไปทำงทิศตะวนัออก ตำมแนวรั้วฟำกของถนน (ดำ้นทิศใต)้ 

ระยะทำงประมำณ 0.15 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S B 951519 ลงไปทำงทิศใตต้ำมแนวรั้ว

ฟำกของถนน (ดำ้นทิศตะวันตก) ระยะทำงประมำณ 0.30 กิโลเมตร ถึงบริเวณ พิกัด S B 

953516 แลว้ลงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต ้ตำมแนวรั้วฟำกขวำของถนน (ดำ้นทิศเหนือ) 
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ระยะทำงประมำณ 0.30 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S B 949515 ลงไปทำงทิศใต ้ตำมแนวรั้ว

ฟำกขวำของถนนภำยในเขตนิคมอุตสำหกรรม (ดำ้นทิศตะวนัตก) ผ่ำนแปลงท่ีดินของเอกชน 

ระยะทำงประมำณ 1.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S B 951506 ท่ีจุดกึ่งกลำงถนนสำธำรณะ 

แลว้ไปทำงทิศตะวนัออก ตำมแนวกึ่งกลำงถนนสำธำรณะ ระยะทำงประมำณ 0.90 กิโลเมตร ถึง

บริเวณพิกดั S B 959506 ลงไปทำงทิศใตต้ำมแนวเขตท่ีดิน ระยะทำงประมำณ 1.60 กิโลเมตร 

ถึงบริเวณพิกัด S B 958489 แลว้ลงไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตต้ำมแนวเขตท่ีดิน ระยะทำง

ประมำณ 1.30 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด S B 973481 แลว้ลงไปทำงทิศตะวนัออกตำมแนว

กึ่งกลำงถนนสำธำรณะ ระยะทำงประมำณ 0.30 กิโลเมตร สิ้ นสุดท่ีบริเวณพิกดั S B 979482 

รวมระยะทำงดำ้นทิศตะวนัออก ประมำณ 9.00 กิโลเมตร 
 

 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัต ำบลด่ำนเกวียน อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสีมำ โดยมีแนวเขตเริ่มตน้จำกบริเวณ

พิกดั   S B 979482 ไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ำมแนวทำงสำธำรณะ ตัดผ่ำนถนนทำงหลวง

แผ่นดินหมำยเลข 224 (สำยรำชสีมำ-โชคชยั) บริเวณพิกัด S B 968458 จำกน้ันไปทำงทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต ้สิ้ นสุดท่ีบริเวณพิกัด S B 929442 รวมระยะทำงดำ้นทิศใต ้ประมำณ 6.50 

กิโลเมตร 
 

 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัต ำบลโพธ์ิกลำงและต ำบลไชยมงคล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ โดย

มีแนวเขตเริ่มตน้จำกจุดแบ่งเขต บริเวณพิกัด S B 929442 ขึ้ นไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวถนน

ลูกรงั ระยะทำงประมำณ 2.00 กิโลเมตร บริเวณพิกัด S B 925461 แลว้ไปทำงทิศเหนือตำม

กึ่งกลำงถนนลูกรัง ระยะทำงประมำณ 1.00 กิโลเมตร จนถึงบริเวณสำมแยกถนนลูกรงัติดกับ

ถนน ยธ 2054 บริเวณพิกัด S B 920476 แลว้เล้ียวขวำไปทำงทิศตะวนัออก ตำมกึ่งกลำง

ถนนลำดยำง ยธ 2054 ระยะทำงประมำณ 1.50 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกดั S B 928481 แลว้

เล้ียวซำ้ยไปทำงทิศเหนือ ตำมกึ่งกลำงถนนลูกรัง ระยะทำงประมำณ 1.00 กิโลเมตร จนถึง

บริเวณพิกดั S B 932494 เล้ียวซำ้ยไปตำมแนวเขตทหำรข้ึนไปทำงทิศเหนือ ระยะทำงประมำณ 

5.00 กิโลเมตร สิ้ นสุดท่ีบริเวณพิกัด S B 908541 รวมระยะทำงดำ้นทิศตะวันตก ประมำณ 

11.00 กิโลเมตร 

   ◆ ลกัษณะภูมิประเทศ 

   ลกัษณะพื้ นท่ีโดยทัว่ไปของต ำบลหนองบวัศำลำ มีควำมลำดชั้น 0-5% โดยแบ่งสภำพพื้ นท่ี

ดงัน้ี   

   - บริเวณทำงตอนเหนือ มีลกัษณะพื้ นท่ีเกือบรำบถึงรำบ 

   - บริเวณทำงตอนใต ้มีลกัษณะพื้ นท่ีเป็นท่ีรำบลูกคล่ืนลอนลำดเล็กน้อย ลำดเอียงจำกทิศ

ใตไ้ปทำงทิศเหนือ และค่อนไปทำงทิศตะวนัออกบริเวณบำ้นใหม่หนองแหน 
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   ◆ ลกัษณะภูมิอากาศ 

   ต ำบลหนองบัวศำลำตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งเกิดจำกควำมแตกต่ำงของ

อุณหภูมิ หรือควำมกดอำกำศระหวำ่งผืนแผ่นดินอนักวำ้งใหญ่ของทวีปเอเชีย ท่ีอยู่ทำงเหนือขึ้ นไปกบัมหำสมุทร

อินเดียและมหำสมุทรแปซิฟิกท่ีอยู่ตอนใต ้ท ำใหเ้กิดลมประจ ำฤดูท่ีเรียกว่ำ “ลมมรสุม” โดยในฤดูฝนจะมีลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผ่ำน พำเอำควำมชื้ นมำดว้ย ท ำใหเ้กิดฝนตก แต่ปริมำณน ้ำฝนมีไม่มำกนัก เน่ืองจำก

มีเทือกเขำสนัก ำแพงและเทือกเขำดงพญำเย็นกั้นอยู่ ส่วนในฤดูหนำวจะมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผ่ำน

น ำเอำควำมหนำวเย็นและแหง้แลง้มำดว้ย ท ำใหอุ้ณหภูมิลดลงโดยทัว่ไป 

   สภำพภูมิอำกำศโดยทัว่ไป มีอำกำศรอ้น ฝนตกกับแหง้แลง้สลับกัน สภำพภูมิอำกำศ

ดงักล่ำว ขึ้ นอยูก่บัปัจจยัหลำยอยำ่งดงัต่อไปน้ี 

   1) ต ำบลหนองบวัศำลำตั้งอยู่บริเวณเสน้รุง้ท่ี 14°55′2′′ เหนือ และเสน้แวงท่ี 102°08′5′′ 

ตะวนัออก มีโอกำสไดร้บัแสงตรงจำกดวงอำทิตยปี์ละ 2 ครั้ง ท ำใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียทุกเดือนสูงกวำ่ 20 องศำเซลเซียส 

ลกัษณะภูมิอำกำศจึงเป็นแบบทุ่งหญำ้เมืองรอ้น 

   2) ทิศทำงลม ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมฤดูรอ้น ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใต ้ฤดูหนำวไดร้บัอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   3) ลกัษณะภูมิประเทศ บริเวณทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดันครรำชสีมำ จะมีลกัษณะ

เป็นภูเขำสูง โดยมีเทือกเขำ 2 แนว ขวำงกั้นทิศทำงลม จังหวัดนครรำชสีมำจึงจัดอยู่ในเขตเงำฝนของภำค

ตะวนัออกเฉียง เหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต ำบลหนองบวัศำลำดว้ย 

   4) ระยะห่ำงจำกทะเล พื้ นท่ีท่ีอยู่ใกลท้ะเลอำกำศจะมีควำมชื้ นสูง และอุณหภูมิของอำกำศ

จะมีน้อยกว่ำพื้ นท่ีท่ีลึกเขำ้ไปในแผ่นดิน ต ำบลหนองบัวศำลำอยู่ห่ำงจำกอ่ำวไทยประมำณ 300 กิโลเมตร 

ประกอบกบัอยูใ่นเขตอบัลม ท ำใหอุ้ณหภูมิค่อนขำ้งสูงและปริมำณน ้ำฝนน้อย 

   ◆ ลกัษณะของดิน 

   พื้ นท่ีต ำบลหนองบวัศำลำ มีชั้นดินหรือชั้นหินต่ำงๆ ดงัน้ี 

รายการชั้นดินหรือชั้นหิน ความลึก (เมตร) หมายเหตุ 

- ดินเหนียวปนดินร่วนสีเทำ 

- ดินเหนียวปนทรำย 

- ทรำยละเอียดสีเทำ 

- ทรำยปนดินเหนียวสีเหลือง 

- ทรำยละเอียดสีแดง 

- ทรำยปนดินเหนียวสีแดง 

- กรวดทรำยสีเทำ 

- ดินเหนียวสีแดง 

0 - 20 

20 - 40 

40 - 45 

45 - 48 

48 - 52 

52 - 60 

60 - 70 

70 - 75 

*บ่อน ้ำบำดำลท่ีใหน้ ้ำดีท่ี 75 เมตร 
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 2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 

   ◆ เขตการปกครอง 

   ต ำบลหนองบวัศำลำไดม้ีกำรแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บำ้น คือ 

    หมู่ท่ี 1 บำ้นหนองตะคลอง  

    หมู่ท่ี 2 บำ้นหนองตะลุมปุ๊ ก   

    หมู่ท่ี 3 บำ้นหนองปลิง  

    หมู่ท่ี 4 บำ้นหนองบวัศำลำ  

    หมู่ท่ี 5 บำ้นอ่ำงหนองแหน  

    หมู่ท่ี 6 บำ้นหนองโสมง 

    หมู่ท่ี 7 บำ้นใหม่หนองแหน 

    หมู่ท่ี 8 บำ้นหนองตำคง 

    หมู่ท่ี 9 บำ้นหนองปลิงใหม่ 

    หมู่ท่ี 10 บำ้นหนองตะลุมปุ๊ กใหม่ 

   ◆ การเลือกตั้ง 

   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบวัศำลำ แบ่งเขตกำรเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต แต่ละเขต

ประกอบดว้ยสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เขตละ 2 คน รวมทั้งสิ้ น จ ำนวน 20 คน 

 3. ประชากร 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ  านวนประชากร 

  ตารางแสดงจ านวนประชากร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

2555 8,923 9,560 18,483 

2556 9,453 10,193 19,646 

2557 9,818 10,639 20,457 

2558 10,487 11,429 21,916 

2559 10,831 11,866 22,697 
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  ตารางแสดงจ านวนประชากร แยกตามแต่ละหมู่บา้น 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บา้น 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บำ้นหนองตะคลอง 505 545 1,050 

2 บำ้นหนองตะลุมปุ๊ ก 845 932 1,777 

3 บำ้นหนองปลิง 652 738 1,390 

4 บำ้นหนองบวัศำลำ 1,226 1,296 2,522 

5 บำ้นอ่ำงหนองแหน 646 727 1,373 

6 บำ้นหนองโสมง 581 580 1,161 

7 บำ้นใหม่หนองแหน 583 616 1,199 

8 บำ้นหนองตำคง 4,042 4,414 8,456 

9 บำ้นหนองปลิงใหม่ 327 309 636 

10 บำ้นหนองตะลุมปุ๊ กใหม่ 1,424 1,709 3,133 

รวม 10,831 11,866 22,697 

 

 4. สภาพทางสงัคม 

  4.1 การศึกษา 

   พื้ นท่ีในเขตต ำบลหนองบวัศำลำ มีโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

   1) โรงเรียนบำ้นหนองตะลุมปุ๊ ก (Bannongtalumpuk school) 

     ปีท่ีก่อตั้ง : พ.ศ. 2481 

     ระดบัท่ีเปิดสอน : ประถมศึกษำ - มธัยมศึกษำตอนตน้ 

   2) โรงเรียนวดับำ้นหนองบวัศำลำ (Watbannongbuasala school) 

     ปีท่ีก่อตั้ง : 21 สิงหำคม พ.ศ. 2518 

     ระดบัท่ีเปิดสอน : อนุบำล - ประถมศึกษำ 

   3) โรงเรียนอ่ำงหนองแหนประชำสำมคัคี (Angnongkheeprachasamakkee school) 

     ปีท่ีก่อตั้ง : พ.ศ. 2496 

     ระดบัท่ีเปิดสอน : อนุบำล - ประถมศึกษำ 

   4) โรงเรียนบำ้นหนองตำคง (Bannongtakong school) 

     ปีท่ีก่อตั้ง : พ.ศ. 2486 

     ระดบัท่ีเปิดสอน : อนุบำล – ประถมศึกษำ 
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  4.2 สาธารณสุข 

   พื้ นท่ีในเขตต ำบลหนองบวัศำลำ มีศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข ไดแ้ก่ 

   1) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลิง ต ำบลหนองบวัศำลำ 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   1) ถนน 

    จ ำนวนถนนลำดยำง 23 สำย 

    จ ำนวนถนนคอนกรีต 143 สำย 

   2) สะพำน 

    จ ำนวนสะพำนคอนกรีต 1 แห่ง 

  5.2 ไฟฟ้า 

   จ ำนวนครวัเรือนท่ีมีไฟฟ้ำใช ้ 13,084 ครวัเรือน 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 1. ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

  1.1 แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

   ความเป็นมา 

   คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหม้ีการจดัตั้งคณะกรรมการ

จดัท ายุทธศาสตรช์าติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าร่างยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนการ

พฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน และใหเ้สนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใหค้ณะรัฐมนตรี

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของรฐับาล (ปี 2558-2559) และ

กรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นตน้ไป) 

   คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตรช์าติ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแ้ก่  

   1) คณะอนุกรรมการจดัท ายุทธศาสตรแ์ละกรอบการปฏิรูป เพื่อจดัท าร่างกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี และ  

   2) คณะอนุกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจดัท าร่าง

แผนปฏิบติัการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี 

   คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ได้ด า เนินการยกร่างกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรฐัมนตรีก าหนด โดยไดม้ีการน าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

จากกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมืองและ

นักวิชาการ รวมถึงไดพ้ิจารณาน าขอ้คิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น

ขอ้มูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติดว้ย และไดน้ าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตรช์าติ  

   ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีและจะไดม้ีการรบัฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ี

จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใชเ้ป็นกรอบในการก าหนด

ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใชแ้ผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กนัยายน 2564) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้

น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ

กระทรวงและแผนพฒันารายสาขา ในระหว่างท่ีกลไกการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ซึ่งคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                               

    ในการท่ีจะบรรลุวิสยัทศัน์และท าใหป้ระเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงคน้ั์น จ าเป็น

จะตอ้งมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพฒันาของทุกภาค

ส่วนใหข้ับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตรช์าติในระยะยาว เพื่อ
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ถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสรา้งความ

เขา้ใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 

ประชาสงัคม ในการขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิ สยัทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” เพื่อใหป้ระเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้ง

อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว้ คนไทยมีความสุข อยู่ดี  กินดี สังคมมีความมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง

ยุทธศาสตรช์าติท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์

ไดแ้ก่ 

 

    1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง มีเป้าหมายทั้งในการสรา้งเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรา้งความเชื่อมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก

ท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

     1) การเสริมสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

     2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง ขจดั

คอรร์ปัชัน่ สรา้งความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุติธรรม 

     3) การรกัษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

     4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั และ

รกัษาดุลยภาพความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 

     5) การพฒันาเสริมสรา้งศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศ การรกัษาความสงบ

เรียบรอ้ยภายในประเทศ สรา้งความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 

     6) การพฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ และระบบบริหารจดัการภยัพิบติั รกัษา

ความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

     7) การปรบักระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้ น 

 

   2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถ

พฒันาไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซึ่งจ าเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรา้ง

ความมัน่คงและปลอดภัยดา้นอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้ง

การพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใตก้รอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิงยุทธศาสตรทุ์กดา้น อัน

ไดแ้ก่ โครงสรา้งพื้ นฐานและระบบโลจิสติกส ์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันาทุนมนุษย ์และ

การบริหารจดัการทั้งในภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 
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    1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรา้ง

ความเชื่อมัน่ การส่งเสริมการคา้และการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจน

การพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ

ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้ น 

    2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพฒันานวตักรรม และมีความ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการใชดิ้จิทัลและการคา้ท่ีเขม้ขน้เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต

และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค

บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร

คุณภาพ สะอาดและปลอดภยัของโลก 

     - ภาคเกษตร โดยเสริมส ร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั ่งยืน  เพิ่ มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยใหป้รบัไปสู่การท าการเกษตรยัง่ยืนท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขม้แข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมี

ศกัยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภยั 

     - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบนัท่ีมีศักยภาพสูง และพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศกัยภาพ โดยการใชดิ้จิทัลและการคา้

มาเพิ่มมูลค่าและยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าในระดบัสูงข้ึน 

     - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหม้ีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายไดเ้ดิม เช่น การท่องเท่ียว และพฒันาใหป้ระเทศ

ไทยเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดา้นการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพอื่นๆ เป็นตน้ 

    3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทักษะผูป้ระกอบการยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพฒันาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบนัเกษตรกร 

    4) การพัฒนาพื้ นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มเมือง และโครงสรา้งพื้ นฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

    5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานในการด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจยัและพฒันา 

    6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรา้งความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสรา้งความมัน่คงดา้นต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน

องคก์รระหวา่งประเทศ รวมถึงสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่างประเทศ 

 

    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน เพื่อพฒันาคนและสังคมไทยให้

เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพรอ้มทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
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วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู ้คุณค่าความเป็นไทย มี

ครอบครวัท่ีมัน่คง กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

     1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

     2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้ีคุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ถึง 

     3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

     4) การสรา้งเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี 

     5) การสรา้งความอยูดี่มีสุขของครอบครวัไทย เสริมสรา้งบทบาทของสถาบนัครอบครวั

ในการบ่มเพาะจิตใจใหเ้ขม้แข็ง 

 

   4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพฒันาและสรา้งความมัน่คงใหท้ัว่ถึง ลดความเหล่ือมล ้าไปสู่สงัคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 

กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

    1) การสรา้งความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

    2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

    3) การสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอื้ อต่อการด ารงชีวิตในสงัคมสูงวยั 

    4) การสรา้งความเขม้แข็งของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

    5) การพฒันาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพฒันา 

 

   5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ

เร่งอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นน ้า มีความสามารถใน

การป้องกนัผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพฒันามุ่งสู่

การเป็นสงัคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

    1) การจดัระบบอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 

    2) การวางระบบบริหารจดัการน ้าใหม้ีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน ้า เน้นการปรบัระบบ

การบริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 

    3) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

    4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

    5) การร่วมลดปัญหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    6) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงัเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

 

   6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 
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    1) การปรบัปรุงโครงการ บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครฐั ใหม้ีขนาดท่ีเหมาะสม 

    2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

    3) การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครฐั 

    4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 

    6) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 

    7) การปรบัปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 

 

    กลไกการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันา 

   ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหส้่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ อาทิ แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ดา้นความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้น

ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ แผนปฏิบติัการในระดับกระทรวงและในระดับพื้ นท่ี ใหม้ีความสอดคลอ้งกนัตามหว้งเวลา 

นอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใชเ้ป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อ

ขบัเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยจะตอ้งอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วน ภายใตร้ะบบประชารฐั คือความร่วมมือของภาครฐั ภาค เอกชน ภาคประชาชนและประชาสงัคม ทั้งน้ี 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะไดม้ีการก าหนดเกี่ยวกบับทบาท ของยุทธศาสตรช์าติและแนวทางในการ

น ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาได้

อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

 

    ปัจจยัความส าเร็จของยุทธศาสตรช์าติ 

   1. สาระของยุทธศาสตรช์าติ ก าหนดวิสยัทัศน์ระยะยาวท่ีชดัเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจ รบัรู ้และยอมรบัเป็นเจา้ของร่วมกนั สามารถถ่ายทอด

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะดา้นต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได ้

และมีการก าหนดตวัชี้ วดัท่ีสามารถวดัผลสมัฤทธ์ิได ้

   2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อใหส้่วนราชการน ายุทธศาสตรช์าติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย

ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ใหส้ามารถระดมทรัพยากร เพื่อผลกัดันขบัเคล่ือนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดใหก้ารด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง 

รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบในทุกระดบั 

   3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอ้งตั้งแต่ระดับการจดัท ายุทธศาสตร์ การ

น าไปสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากบัดูแล บริหารจดัการและการขบัเคล่ือน
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะตอ้งมีความเขา้ใจ สามารถก าหนด

แผนงาน โครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตรช์าติ 

   4. การยอมรบัของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อสาธารณชน มีการรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สรา้งการมีส่วนร่วมและความเป็นเจา้ของร่วมกัน เพื่อใหไ้ดก้ารยอมรับจากทุกภาค

ส่วนในสงัคม 

  1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

   หลกัการส าคญั  

   การพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี 

ท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาวตามยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี 

โดยหลกัการของแผนพฒันาฯ มีดงัน้ี 

   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาตั้ งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 

เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการการพฒันาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กนัและ

การบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ียัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการพฒันาคนใหม้ี

ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สงัคมไทยเป็นสงัคมคุณภาพ สรา้งโอกาสและมีท่ียืนใหก้บัทุกคนในสงัคมไดด้ าเนินชีวิต

ท่ีดีมีความสุขและอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มี

คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรม 

   2) ยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสรา้งคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรบัคนไทย 

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวิ นัย ใฝ่รู ้มีความรู ้ มีทักษะ มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี 

รบัผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยั และเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ

อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสรา้งคนใหใ้ชป้ระโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดลอ้มอย่างเกื้ อกูล อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” โดยท่ี

วิสยัทศัน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ไดแ้ก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ

รฐั การด ารงอยู่อย่างมัน่คงยัง่ยืนของสถาบนัหลกัของชาติ การด ารงอยู่อย่างมัน่คงของชาติและประชาชนจากภยั

คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสนัติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสงัคม 

และการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข

ของประชาชน ความยัง่ยืนของฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ความมัน่คงทางพลงังาน อาหารและน ้า 

ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ 
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และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคลอ้งกันดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีประเทศไทย ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้ อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง

เศรษฐกิจดอ้ยกวา่ 

   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตรช์าติ 20 

ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดบัย่อยลงมา โดยท่ีเป้าหมาย

และตัวชี้ วดัในดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายที่ยัง่ยืน (SDGs) ทั้งน้ี เป้าหมายประเทศไทยในปี 

2579 ซึ่งยอมรบัร่วมกนัน้ัน พิจารณาจากทั้งประเด็นหลกัและลกัษณะของการพฒันาลกัษณะฐานการผลิตและ

บริการส าคญัของประเทศ ลกัษณะของคนไทยและสงัคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสงัคมไทย โดย

ก าหนดไวด้ังน้ี “เศรษฐกิจและสังคมไทย มีการพัฒนาอย่างมัน่คงและยัง่ยืนบนฐานการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเป็นธรรม มีความเหล่ือมล ้าน้อย คนไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู ้

และเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต มีความรู ้มีทักษะและทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี

สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง

ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคญัในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบ่น

ฐานของการใชน้วตักรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขนัในการผลิตไดแ้ละค้าขายเป็น มีความเป็นสงัคมประกอบการ 

มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีตอ้งการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและ

บริการท่ีส าคญั เช่น การใหบ้ริการคุณภาพ ทั้งดา้นการเงิน ระบบโลจิสติกส ์บริการด้านสุขภาพ และท่องเท่ียว

คุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ ท่ีเป็น

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใชน้วตักรรม ทุนมนุษยท์ักษะสูงและเทคโนโลยีอจัฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและ

บริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบ

เศรษฐกิจ สงัคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอจัฉริยะ” 

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขับเคล่ือนการ

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม” แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

มุ่งเน้นการสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมทัว่ถึง เพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้น

กลางใหก้วา้งขึ้ น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายไดข้องกลุ่ม

ประชากรรายไดต้ า่สุดรอ้ยละ 40 ใหสู้งขึ้ น นอกจากน้ี การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญา

และพัฒนานวัตกรรม นับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่ วนใน

สังคมไทย โดยท่ีเสน้ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้น้ันก าหนดเป้าหมายทั้งในดา้นรายได ้

ความเป็นธรรม การลดความเหล่ือมล ้าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรา้งสงัคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 

และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพฒันาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและส่ง

ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ใหเ้กิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละดา้น
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อย่างสอดคลอ้งกัน แผน พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงใหค้วามส าคัญกับการใชก้ลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลัง

ขบัเคล่ือนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับ

ความส าคญัสูง และไดก้ าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคญัท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาไดอ้ย่าง

แทจ้ริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้ วดัท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 

ฉบบัท่ีผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายไดค้ านึงถึงความสอดคล้องกบัเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตรช์าติ

และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้ วัดในระดับย่อยลงมา ท่ีจะต้องถูกส่งต่ อและก ากับใหส้ามารถ

ด าเนินการใหเ้กิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธ์ิภายใตก้รอบการจดัสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการพฒันาระบบราชการท่ี

สอดคลอ้งเป็นสาระเดียวกนัหรือเสริมหนุนซึ่งกนัและกนั แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ

เพื่อการพฒันา เพื่อเป็นแนวทางส าคญัประกอบการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/

โครงการส าคญัในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพฒันาเชิงพื้ นท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการ และ

จงัหวดัท่ีเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัในดา้นต่างๆ 

  1.3 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชยัภูมิ 

บุรีรมัย ์สุรินทร)์ 

   ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์(Strategics Position) 

    1) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 

    2) เป็นแหล่งผลิต ผลิตภณัฑไ์หมระดบัประเทศ 

    3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  

     เชิงนิเวศน์ การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 

    4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการคา้ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 

   วิสยัทศัน ์(Vision) 

“ศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑไ์หม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

โลจิสติกส ์และการคา้ชายแดน” 

 

   พนัธกิจ (Mission) 

    1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปขา้วหอมมะลิ 

    2) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงั เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลงังาน                                     

     ทดแทน 

    3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

    4) ส่งเสริมการเรียนรูสู้่การปฏิบติัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    5) ส่งเสริมศกัยภาพการผลิตและตลาดผลิตภณัฑไ์หม 
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    6) ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ไดร้บัความนิยม และบริหารจดัการใหม้ีศกัยภาพ 

    7) ส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และคา้ขายชายแดน 

 

   เป้าประสงคร์วม (Objective) 

    1) เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปขา้วหอมมะลิเพื่อการส่งออก 

    2) เพื่อส่งเสริมและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน 

     ทดแทน 

    3) เพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ 

    4) เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภณัฑไ์หม 

    5) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และการคา้ชายแดน 

    6) เพื่อส่งเสริมระบบโลจิสติกสแ์ละการกระจายสินคา้ในภูมิภาค 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategics Issues) 

    1) การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

    2) การยกระดบัการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑไ์หม 

    3) การส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และการคา้ชายแดน 

   กลยุทธ ์(Strategy) 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรม

และแปรรูป 

    1) พฒันาและบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร 

    2) ส่งเสริมและพฒันาระบบโลจิสติกสแ์ละการกระจายสินคา้ในภูมิภาค 

    3) ส่งเสริมการบริหารจดัการพื้ นท่ีเกษตรกรรมใหเ้หมาะสม 

    4) ยกระดบัสินคา้เกษตรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน 

    5) ส่งเสริมและพฒันาตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    6) ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสตัวคุ์ณภาพสูง 

    7) ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

    8) สนับสนุนใหม้ีการรวมกลุ่มผลิตและจ าหน่าย 

    9) ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดสินคา้การเกษตร 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การยกระดบัการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑไ์หม 

    1) พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

    2) พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 

    3) พฒันาสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว 
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    4) พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

    5) สรา้งความเชื่อมัน่และความปลอดภยัใหนั้กท่องเท่ียว 

    6) พฒันาระบบบริหารจดัการการท่องเท่ียว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให ้

     ยัง่ยืน 

    7) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมใหม้ีคุณภาพ 

    8) พฒันาผลิตภณัฑไ์หมใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน 

    9) ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวผลิตภณัฑไ์หม 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และการคา้ชายแดน 

    1) ส่งเสริมและพฒันาการคา้ชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

    2) พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานและโลจิสติกส์ 

   1.4 แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

    ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์ 

    1) เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเท่ียว Logistics และพลงังาน 

     สะอาดในภูมิภาค 

     2) เป็นศูนยก์ลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพตาม 

     มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    3) เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

    4) เป็นศูนยก์ลางในการป้องกนัภยัคุกคาม และเสริมสรา้งความมัน่คง เพื่อปกป้อง 

     สถาบนัหลกัของชาติ 

    5) เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภาครฐัแบบบูรณาการอยา่งยัง่ยืน 

 

   วิสยัทศัน ์(Vision) 

“โคราชเมืองน่าอยู ่มุ่งสู่นวตักรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สงัคมปลอดภยั” 

 

   เป้าประสงคร์วม  

    1) เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั 

    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภยั                                    

     ในชีวิตและทรพัยส์ิน 

    3) มีทรพัยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณแ์ละมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต 

     ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    4) เพื่อเสริมสรา้งความมัน่คง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุกคาม และปกป้อง 

     สถาบนัหลกัของชาติ 
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    5) เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐัมีสมรรถนะสูงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ 

     สนับสนุนการบริหารจดัการทุกดา้น 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ ์ 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 

    กลยุทธท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

    1) ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าสินคา้และบริการทั้งในและนอกภาคการเกษตร (ตน้ทาง  

     กลางทางและปลายทาง) 

    2) ส่งเสริมการน านวตักรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภยั (Food                                     

     Valley) มาใชเ้พิ่มศกัยภาพในการผลิต 

    3) ส่งเสริมและพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานและระบบโลจิสติกสเ์พื่อรองรบัการขยายตวั 

     ทางเศรษฐกิจ 

    4) ส่งเสริมและพฒันาสินคา้และบริการการท่องเท่ียวและการพฒันาขีดความสามารถ 

     ในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดั 

    5) น าองคค์วามรูสู้่ผูป้ฏิบติัอยา่งยัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการ 

     อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

    6) ส่งเสริมการออมของครวัเรือน 

    7) สรา้งโอกาสและพฒันาฝีมือใหก้บัผูอ้ยูใ่นวยัแรงงานและผูป้ระกอบการ 

    8) สนับสนุนการผลิตและสรา้งผลงานนวตักรรมการเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร 

     ปลอดภยั ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาจงัหวดั 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

    กลยุทธท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

    1) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ 

     แนวทางตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

    2) ส่งเสริมการกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึง และไดร้บัสิ่งอ านวยความสะดวกจาก 

     โครงสรา้งพื้ นฐานของภาครฐั รวมทั้งระบบป้องกนัภยัที่เอื้ อต่อการกระจาย 

     เศรษฐกิจ 

    3) ส่งเสริมการเขา้ถึงระบบประกนัสงัคมของแรงงานในจงัหวดั 

    4) ส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและสามารถบริการไดอ้ยา่ง 

     ครอบคลุม 

    5) ส่งเสริมใหส้งัคมปราศจากโรคระบาดจากสตัวเ์ร่ร่อนสู่คน 

    6) ส่งเสริมใหส้งัคมมีภูมิคุม้กนัทางสงัคม 

 

 

018 



 

    7) ส่งเสริมและประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนท่ีประสบปัญหาทางสงัคมขอรบับริการจาก 

     ส่วนราชการท่ีรบัผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

    8) ส่งเสริมใหม้ีการผลิตบุคลากรดา้นสาธารณสุขเพิ่มข้ึน (แพทย ์ทนัตแพทย ์ 

     พยาบาล แพทยเ์วชศาสตร)์ 

    9) ส่งเสริมการสรา้งทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัแก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

    10) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ 15-59 ปี 

    11) ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใหสู้งข้ึน 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ีความ 

สมบูรณ์อยา่งยัง่ยืน 

    กลยุทธท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

    1) อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและใหค้วามรู ้สรา้งจิตส านึกประชาชน ไดต้ระหนักถึงคุณค่า และ 

     ประโยชน์ของทรพัยากรป่าไม ้

    2) เพิ่มความสามารถในการจดัการขยะ และรณรงคใ์หทุ้กภาคส่วน ส านึกรบัผิดชอบ 

     ต่อสงัคม เกี่ยวกบัการลดปริมาณขยะ 

    3) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการจดัการน ้าเสีย 

    4) ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจดัการน ้า ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

    5) พฒันาระบบป้องกนัน ้าท่วมในพื้ นท่ีชุมชนเมือง และเพิ่มสิ่งก่อสรา้งเพื่อลดการ 

     พงัทลายของตล่ิงตามแม่น ้าล าคลองสายหลกัของจงัหวดั 

    6) รณรงคก์ารใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัครวัเรือน อุตสาหกรรม และ 

     ภาครฐั 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสริมสรา้งความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของ

ชาติและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน 

    กลยุทธท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

    1) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจถึงความส าคญัของสถาบนัหลกัของชาติใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้

     รบัทราบ 

    2) ส่งเสริม พฒันาอาชีพตามแนวทางโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

    3) ส่งเสริมการเรียนรูห้ลกัการทรงงานและแนวพระราชด าริ 

    4) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

    5) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย และการคา้มนุษย์ 

    6) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

    7) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัก่อการรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาติ 
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    8) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 

    9) การส่งเสริม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั 

   10) การป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในจงัหวดั 

   11) ส่งเสริมและสรา้งเครือข่าย 

   12) ส่งเสริมการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน  

                                      นักศึกษาในจงัหวดั 

   13) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

    กลยุทธท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

    1) เพิ่มขีดความสามารถการใหบ้ริการภาครฐั 

    2) เพิ่มขีดความสามารถการจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    3) การพฒันาบุคลากร 

    4) การปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

    5) การปรบัปรุงวฒันธรรมองคก์ร 

    6) การสรา้งความโปร่งใสในองคก์ร 

   1.5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

(พ.ศ. 2561-2564) 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 

    แนวทางการพฒันา 

    1) ประสานและบริหารการจดัการน ้า ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระ 

     เจา้อยูห่วั เมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ 

    2) พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสรา้งแหล่งน ้า สงวนและเก็บกกัน ้าเพื่อการเกษตร  

     เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแลง้ 

    3) พฒันาชุมชนและสงัคมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเ้ขา้ใจเรื่อง 

     การใชน้ ้าและทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหคุ้ม้ค่า 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศึกษา 

    แนวทางการพฒันา 

    1) ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

     นครราชสีมา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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    2) พฒันาและเตรียมบุคลากรดา้นการศึกษา ครู นักเรียน ใหเ้ป็นผูม้ีคุณภาพ มีทกัษะ 

     และศกัยภาพตามมาตรฐานสากล รองรบัประชาคมอาเซียน 

    3) สนับสนุนใหม้ีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือและประกอบ 

     การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทัว่ไป 

    4) ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

    5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการเกษตร 

     แนวทางการพฒันา 

    1) พฒันา ปรบัปรุงพนัธุพ์ืชและเมล็ดพนัธุพ์ืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเ้พิ่ม 

     ผลผลิตส่งเสริมใหเ้กิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือ 

     กบัหน่วยงาน ทั้งภาครฐัและเอกชน 

    2) ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรบัปรุงผลิตผลใหม้ี 

     คุณภาพ พฒันาสินคา้ OTOP ใหม้ีมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและใหค้วาม 

     ร่วมมือกบัหน่วยงาน ทั้งภาครฐัและเอกชน 

    3) ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายผูน้ าดา้นการเกษตร อาสาสมคัรการเกษตร 

    4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรอยา่งมีคุณภาพ น า 

     เครือ่งจกัรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และปริมาณสินคา้ 

     คุณภาพในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการกระจายสินคา้ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศ โดย 

     การร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

    5) สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ 

     นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยขอความร่วมมือและ 

     ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

    6) ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถ่ินใหม้ีการเล้ียงสตัวเ์ศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อ 

     จ าหน่ายและ เพื่อการอนุรกัษ์ โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบั 

     หน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 

     แนวทางการพฒันา 

    1) ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนใหเ้ขม้แข็ง เพื่อ 

     เป็นผูน้ าการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

    2) ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน 
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    3) ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ  

     ผูด้อ้ยโอกาส ประชาชน และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

    4) ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานในทอ้งถ่ิน เพื่อ 

     เตรียมยกระดับเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

    5) ด าเนินการสนับสนุน และประสานรฐับาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัเพื่อ 

     ป้องกนัและใหม้ีการปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่าย 

     ยาเสพติดในทุกระดบั 

    6) ด าเนินการโครงการ อบจ.สญัจร เพื่อใหบ้ริการประชาชน และรบัทราบปัญหา  

     อุปสรรค และความตอ้งการของประชาชนในพื้ นท่ี ตลอดจนการแกไ้ขความ 

     เดือดรอ้นของประชาชน 

    7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดี และสรา้งคุณประโยชน์ต่อ 

     สงัคม รวมทั้งจดัสรา้งหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  

     ผูม้ีคุณูปการ และสรา้งชื่อเสียงใหแ้ก่จงัหวดันครราชสีมา 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข 

     แนวทางการพฒันา 

    1) สนับสนุนการจดัตั้งกองทุน และเพิ่มสวสัดิการเพื่อพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัร 

     สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

    2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารรกัษาพยาบาลประชาชนในทุกระดบัท่ีมีคุณภาพและ 

     มาตรฐาน เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บับริการท่ีดีทัว่ถึงและทันเหตุการณ ์โดยร่วมมือกบั 

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเกี่ยวขอ้ง 

    3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในทุกระดับ ใหม้ีสุขภาพแข็งแรง โดยให ้

     การเรียนรู ้การดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย การป้องกนัโรค การใชย้าอยา่ง 

     ถูกตอ้ง การรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และการเขา้รบัการตรวจสุขภาพหรือ 

     การรบับริการดา้นสาธารณสุข ตามขั้นตอน และวิธีการทางการแพทย ์

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

     แนวทางการพฒันา 

    1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวางระบบการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ใหส้อดคลอ้ง 

     กบัความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชนในการด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง 

    2) ก่อสรา้ง ปรบัปรุงเสน้ทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถึง 
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    3) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่นๆ  

     เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจกัรกล ตลอดจนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความช านาญใน 

     การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

    4) ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค  

     และส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ใจในการใชแ้ละรกัษาสาธารณูปโภคอยา่งคุม้ค่า 

    5) ด าเนินการปรบัปรุงระบบขนส่ง เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร ความปลอดภยัและ 

     ความเป็นระเบียบในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี และกีฬา 

     แนวทางการพฒันา 

    1) พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของ 

     ชุมชนทอ้งถ่ินโคราช เพื่อการอนุรกัษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ 

     ท่องเท่ียว 

    2) พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สรา้งแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมดา้น 

     การ ท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน 

     ทอ้งถ่ินในจงัหวดั หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองคก์รภาคเอกชนท่ี 

     เกี่ยวขอ้ง 

    3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสรา้ง 

     เครือข่าย เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ โดยการจบัคู่ธุรกิจพฒันาคุณภาพ 

     สินคา้ และขยายตลาดสินคา้ ทั้งภาคในประเทศและต่างประเทศ 

    4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ  

     รวมถึงการสรา้งความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาสู่อาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 

     แนวทางการพฒันา 

    1) ปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  

     เพื่อใหร้องรบัการปฏิบติัภารกิจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ  

     และเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีรวมถึงการสรา้งความสมัพนัธแ์ละ 

     แลกเปล่ียนความรูแ้ละทศันคติในดา้นต่างๆ กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 

     ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 
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    2) น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อใหบ้ริการกบั 

     ประชาชนใหส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

     ผูร้บับริการเป็นส าคญั 

    3) สนับสนุนบุคลากรในสงักดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ใหไ้ดร้บั 

     การศึกษา อบรม การท าวิจยั เพิ่มพนูความรู ้เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการท างาน 

     ใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกบั 

     ประชาชนอาเซียน 

    4) บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและ 

     เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน สรา้งประโยชน์สูงสุดแก่ 

     ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 

    5) พฒันาระบบการบริการและอ านวยการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน  

     เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

    6) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน 

     แนวทางการพฒันา 

    1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติและภยัพิบติัต่างๆ 

    2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ 

     องคก์รท่ีเกี่ยวขอ้ง ในการเตรียมความพรอ้มในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลือ 

     ผูป้ระสบภยั 

    3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ี 

     ส าคญั โดยสรา้งความอบอุ่นใจ และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของ 

     ประชาชน 

    4) สนับสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบา้น และอาสาสมคัรป้องกนัภยั 

     ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมคัรอื่นๆ เพื่อเป็นก าลงัสนับสนุนเจา้หน้าท่ีรฐั  

     และดูแลรกัษาความปลอดภยัและการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

    5) ส่งเสริม สนับสนุนการจดัระเบียบสงัคมและการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

    6) ส่งเสริม สนับสนุนการปรบัปรุง การแกไ้ขปัญหาการจราจร เพื่อใหเ้กิดความ 

     ปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถ ใชถ้นน 

    7) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกนัอุบติัเหตุการใชถ้นน 
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    ยุทธศาสตรท์ี่ 10 ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

     แนวทางการพฒันา 

    1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

     ภาคเอกชน  ในการพฒันา ฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม แหล่งน ้า ลุ่ม 

     น ้าล าคลอง และป่าไม ้ใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ 

    2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ 

     ภาคเอกชน ในการรณรงคส์รา้งจิตส านึกเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ/ 

     มลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินทุกระดบั 

    3) ส่งเสริม สนับสนุนและสรา้งความร่วมมือกบัส่วนราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง องคก์ร 

     ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัท าระบบก าจดัขยะรวม และจดัการขยะมูลฝอยและ 

     สิ่งปฏิกูลอยา่งเป็นระบบ 

 

 2. ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

  2.1 วิสยัทศัน ์

“หนองบวัศาลาน่าอยูอ่าศยั ปลอดโรค ปลอดจน ปลอดภยั 

ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด ไรปั้ญหามลพิษ มุ่งเนน้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  2.2 ยุทธศาสตร ์

    ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการสู่การเป็นองคก์ร 

สมรรถนะสูง ตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

     แนวทางการพฒันา 

    1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการและการส่งเสริม 

     ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ตามหลกัธรรมาภิบาล 

    2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององคก์รใหม้ีความ 

     เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

    3) การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

     แนวทางการพฒันา 

    1) การจดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้ นฐาน ทางบก ทางน ้าและทางระบายน ้า  

     และการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาในเขตชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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    2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสรา้งฝาย ท านบกั้นน ้า ขุดลอก ขุดสระ พฒันา 

     แหล่งน ้า คลอง ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 

    3) การผงัเมืองรวมของทอ้งถ่ิน 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     แนวทางการพฒันา 

    1) การส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มเกษตรกร 

    2) การส่งเสริมและขบัเคล่ือนใหป้ระชาชนประกอบอาชีพ และด ารงตนอยูอ่ยา่ง 

     พอเพียง ตามแนวหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    3) การพฒันาความรูด้า้นวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลผลิตทาง 

     การเกษตร สนับสนุนศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชน/และแหล่งเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจ 

     พอเพียง 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

     แนวทางการพฒันา 

    1) เสริมสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู 

     ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการจดัการปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

    2) การปรบัทศันียภาพ/ปรบัปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบสระน ้า และสองขา้งทางภายใน 

     ทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการจดัสวนสาธารณะชุมชน 

    3) การประสานความร่วมมือแกไ้ขปัญหาขยะ ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน แบบครบ 

     วงจร 

    4) การรณรงคแ์กไ้ขปัญหาภาวะโลกรอ้น/ส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

    5) การบริหารจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

     แนวทางการพฒันา 

    1) จดัระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมสุขภาพภาค 

     ประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพท่ีดี (คุม้ครอง 

     ผูบ้ริโภค/การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/ 

     อนามยัโรงเรียน) 
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    2) การพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) โดยพฒันามาตรฐานศูนยแ์จง้เหตุ และ 

     จดัใหม้หีน่วยรบั-ส่งผูป่้วยระดบัโซนทุกโซน สามารถประสานการท างานกบัหน่วย 

     บริการสาธารณสุขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

    3) การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ ผูย้ากไร ้เด็กดอ้ยโอกาส  

     ดว้ยการจดัสวสัดิการสังคม และการสงัคมสงเคราะห ์ตลอดจนการส่งเสริมและ 

     สนับสนุนใหม้ีอาชีพ หรือการสรา้งประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสรา้งคุณค่าทางสงัคม 

    4) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน/ 

     การลดอุบติัเหตุทางจราจรทางบก/ทางน ้า 

    5) เสริมสรา้งความเขม้แข็งในดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั โดยส่งเสริมและ 

     สนับสนุนต ารวจบา้น/อปพร. ใหท้ างานอยา่งมีคุณภาพ 

    6) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางสงัคม (ปัญหายาเสพติด/ปัญหาการวา่งงาน/ 

     ปัญหาความยากจน) 

    7) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต 

 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ 

ประเพณีทอ้งถิ่น 

     แนวทางการพฒันา 

    1) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  

     ทั้งระดบัก่อนวยัเรียน ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี และภาคประชาชน 

    2) การเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหไ้ดม้าตรฐานและมี 

     ประสิทธิภาพ 

    3) การส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินใหค้งอยูส่ืบไป 

 

  2.3 พนัธกิจ 

     1) ส่งเสริมการบริหารจดัการใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีสมรรถะสูงตามหลกัธรรมาภิบาล 

     2) พฒันาและปรบัปรุงระบบการบริการดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมยั พรอ้มทั้งลดขั้นตอน 

      การปฏิบติังาน 

     3) จดัใหม้ีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครนั พรอ้มทั้งปรบัปรุง/ซ่อมแซมระบบ 

      โครงสรา้งพื้ นฐานใหม้ีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

     4) ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็งตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     5) ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตทั้งดา้นสาธารณสุข ดา้นสวสัดิการสงัคม ดา้นความ 

      มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน และคุณภาพดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

     6) ส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ิน 
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   2.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 

   1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา เป็นองคก์รท่ีมีขีดความสามารถสูง  

    (สมรรถนะ) มีการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล บริการประชาชนดว้ยฃ 

    ความประทบัใจและทนัสมยั 

   2) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครนั ระบบโครงสรา้งพื้ นฐานมีมาตรฐาน และ 

    เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

   3) ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็ง ประชาชนสามารถด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง โดยยึด 

    หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณค่า ทั้งดา้นสาธารณสุข ดา้นสวสัดิการสงัคม  

    ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน และคุณภาพดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

    5) ระบบการศึกษาไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา กิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรมและ 

     ประเพณีทอ้งถ่ิน ไดร้บัการอนุรกัษ์และสืบสานใหค้งมีอยูต่่อไป 
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แบบ ผ.01 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาการบริหารจดัการสู่การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง ตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20 1,191,000 21 1,175,500 16 1,242,200 16 1,242,200 16 1,242,200 89 6,093,100 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1,520,000 6 15,890,000 1 220,000 1 30,000,000 1 5,000,000 15 52,630,000 

รวม 26 2,711,000 27 17,065,500 17 1,462,200 17 31,242,200 17 6,242,200 104 58,723,100 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,900,000 1 1,900,000 1 1,900,000 1 1,900,000 1 1,900,000 5 9,500,000 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 86 53,596,000 38 17,493,000 76 61,989,050 28 34,661,600 3 4,494,000 231 172,233,650 

รวม 87 55,496,000 39 19,393,000 77 63,889,050 29 36,561,600 4 6,394,000 236 181,733,650 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ 

      ชุมชน 

4 585,000 5 955,000 4 1,115,000 4 1,115,000 4 1,115,000 21 4,885,000 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 250,000 - - - - - - - - 1 250,000 

รวม 5 835,000 5 955,000 4 1,115,000 4 1,115,000 4 1,115,000 22 5,135,000 
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แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 130,000 4 180,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 16 700,000 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 700,000 5 1,000,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 20 3,950,000 

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 11,600,000 - - 2 1,855,000 3 10,880,000 - - 9 24,335,000 

4.4 แผนงานการเกษตร 5 380,000 8 550,000 5 390,000 5 390,000 5 390,000 28 2,100,000 

รวม 15 12,810,000 17 1,730,000 14 3,125,000 15 12,150,000 12 1,270,000 73 31,085,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 380,000 5 266,400 4 190,000 4 190,000 4 190,000 21 1,216,400 

5.2 แผนงานการศึกษา - - 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 8 40,000 

5.3 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 8 330,000 10 350,000 11 534,000 10 420,000 10 420,000 49 2,054,000 

5.4 แผนงานสาธารณสุข 7 850,000 22 1,890,000 18 1,440,000 18 1,440,000 18 1,440,000 83 7,060,000 

5.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 4 310,000 5 470,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 15 1,980,000 

5.6 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ    

      ชุมชน 

6 455,000 7 505,000 6 580,000 6 580,000 6 580,000 31 2,700,000 

5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 5 22,535,000 5 6,164,000 2 5,050,000 12 33,749,000 

5.8 แผนงานงบกลาง 4 19,800,000 4 23,487,200 4 28,049,600 4 33,514,400 4 33,660,000 20 138,511,200 

รวม 33 22,125,000 55 26,978,600 52 53,738,600 51 42,718,400 48 41,750,000 239 187,310,600 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

6.1 แผนงานการศึกษา 14 9,830,000 21 10,615,700 21 10,845,700 21 10,845,700 21 10,845,700 98 52,982,800 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 1,810,000 1 600,000 1 5,500,000 - - - - 9 7,910,000 

6.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ 

      นันทนาการ 

5 370,000 8 700,000 8 720,000 8 720,000 8 720,000 37 3,230,000 

6.4 แผนงานงบกลาง 1 40,000 1 40,000 - - - - - - 2 80,000 

รวม 27 12,050,000 31 11,955,700 30 17,065,700 29 11,565,700 29 11,565,700 146 64,202,800 

รวมทั้งส้ิน 193 106,027,000 174 78,077,800 194 140,395,550 145 135,352,900 114 68,336,900 820 528,190,150 
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แบบ ผ.02 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 5 การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 8 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการสู่การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง ตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน 

  • แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สมัมนาปัญหาคนทอ้งถ่ิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการก าหนด

ยทุธศาสตรแ์ละใช้

ในการแกปั้ญหา

ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

ใหร้อบดา้น 

จดักิจกรรมสมัมนา

ปัญหาคนทอ้งถ่ิน 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 108 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 106 

30,000 30,000 30,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

มีแนวทางใน

การแกปั้ญหา

ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

ท่ีรอบดา้น 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการ

ปฏิบติังาน 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการปฏิบติังาน

ใหก้บัผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงาน

จา้ง 

จดัฝึกอบรมให้

ความรูแ้ละทกัษะ 

พรอ้มศึกษาดูงาน 

เกี่ยวกบัการ

ปฏิบติังาน 

250,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 108 

250,000 - - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

การบริหารงาน

และการ

ปฏิบติังานตาม

หน้าท่ี เกิด

ประสิทธิภาพ 

และประสทิธิผล 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

3 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อ

การพฒันาศกัยภาพการ

ท างานเป็นทีม เพื่อ

เสริมสรา้งพฤติกรรมการ

ใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการปฏิบติังาน

ใหก้บัผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงาน

จา้ง 

จดัฝึกอบรมให้

ความรูแ้ละทกัษะ 

พรอ้มศึกษาดูงาน 

เกี่ยวกบัการ

ปฏิบติังาน 

- 50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 105 

250,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 24 

250,000 250,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

การบริหารงาน

และการ

ปฏิบติังานตาม

หน้าท่ี เกิด

ประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

4 จดัท าระบบองคค์วามรู ้

ภายใน อบต.หนองบวั

ศาลา 

เพื่อรวบรวม

ความรูแ้ละใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลในการ

เรียนรู ้และ

ประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังาน 

จดัท าระบบองค์

ความรูภ้ายใน 

อบต. 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 107 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 105 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 24 

30,000 30,000 จ านวน 

องค ์

ความรู ้

บุคลากรของ 

อบต. มีความรู ้

สามารถน า

ฐานขอ้มูลไป

ประยุกตใ์ชใ้น

การปฏิบติังาน

ได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร สมาชิก

สภา อบต. พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจา้ง 

เพื่อสรา้งจิตส านึก

และทศันคติท่ีดีต่อ

การท างาน ใหแ้ก่

ผูบ้ริหาร สมาชิก

สภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล และ

พนักงานจา้ง 

จดักจิกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล และ

พนักงานจา้ง 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 108 

- - - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน

ส่วนต าบล และ

พนักงานจา้ง มี

จิตส านึกท่ีดี มี

ทศันคติท่ีดีต่อ

การท างาน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

6 ส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อสรา้งจิตส านึก

และทศันคติท่ีดีต่อ

การท างาน ใหแ้ก่

ผูบ้ริหาร สมาชิก

สภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล และ

พนักงานจา้ง 

จดักิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล และ

พนักงานจา้ง 

- 30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 105 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 24 

30,000 30,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน

ส่วนต าบล และ

พนักงานจา้ง มี

จิตส านึกท่ีดี มี

ทศันคติท่ีดีต่อ

การท างาน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

7 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ใหก้บัผูบ้ริหาร สมาชิก

สภา อบต. พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจา้ง 

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม

โครงการ สามารถ

น าความรูท่ี้ได ้มา

พฒันาองคก์รให้

เกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

ฝึกอบรมใหค้วามรู ้

แก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล และ 

พนักงานจา้ง 

พรอ้มศึกษาดูงาน 

350,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 107 

350,000 500,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 24 

500,000 500,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ ไดร้บั

ประสบการณ์

ใหม่ๆ และ

สามารถน า

ความรูท่ี้ไดร้บั

มาพฒันา

องคก์รได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

  3
3
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 พนักงานส่วนต าบลดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้

พนักงานส่วน

ต าบล/พนักงาน

จา้ง มีการพฒันา

ตนเอง และเกิด

ขวญัก าลงัใจในการ

ท างาน 

ประเมินผลการ

ปฏิบติังานของ

พนักงานในรอบ  

1 ปี 

5,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 107 

- - - - จ านวน

พนักงาน

ดีเด่น 

พนักงานส่วน

ต าบล/พนักงาน

จา้ง เกิดการ

พฒันาตนเอง มี

ขวญัก าลงัใจใน

การท างาน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

9 เชิดชูเกียรติพนักงานสว่น

ต าบลและพนักงานจา้ง 

ขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้

พนักงานส่วน

ต าบล/พนักงาน

จา้ง มีการพฒันา

ตนเอง และเกิด

ขวญัก าลงัใจในการ

ท างาน 

ประเมินผลการ

ปฏิบติังานของ

พนักงานในรอบ  

1 ปี 

- 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 106 

5,000 5,000 5,000 จ านวน 

พนักงาน 

ท่ีไดร้บั

การเชิดชู

เกียรติ 

พนักงานส่วน

ต าบล/พนักงาน

จา้ง เกิดการ

พฒันาตนเอง มี

ขวญัก าลงัใจใน

การท างาน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

10 จดัท าวารสารเพื่อ

ประชาสมัพนัธข์อ้มูล

ข่าวสาร ของ อบต. 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสาร

เกีย่วกบักิจกรรม

ตา่งๆ ของ อบต. 

ใหป้ระชาชนได้

ทราบ 

จดัท าวารสาร เพื่อ

ประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารของ 

อบต. 

45,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 112 

- - - - จ านวน

วารสาร 

ท่ีจดัท า 

ประชาชนได้

รบัรูข่้าวสาร

เกีย่วกบั

กิจกรรมต่างๆ 

ของ อบต. อย่าง

ทัว่ถึง 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

  3
4
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 จดัท าวารสารหรือวีดีทศัน์

ประชาสมัพนัธร์ายงาน

กิจการผลการด าเนินงาน

ขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสาร

เกี่ยวกบักิจกรรม

ต่างๆ ของ อบต. 

ใหป้ระชาชนได้

ทราบ 

จดัท าวารสาร เพื่อ

ประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารของ 

อบต. 

- 150,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 113 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 29 

150,000 150,000 จ านวน

วารสาร 

ท่ีจดัท า 

ประชาชนได้

รบัรูข่้าวสาร

เกี่ยวกบั

กิจกรรมต่างๆ 

ของ อบต. อย่าง

ทัว่ถึง 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

12 จดัท าจดหมายข่าว เพื่อ

ประชาสมัพนัธข์อ้มูล

ข่าวสารของ อบต. 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสาร

เกี่ยวกบักิจกรรม

ตา่งๆ ของ อบต. 

ใหป้ระชาชนได้

ทราบ 

จดัท าจดหมายข่าว 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารของ 

อบต. 

45,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 112 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 113 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 29 

30,000 30,000 จ านวน

จดหมาย

ข่าว 

ท่ีจดัท า 

ประชาชนได้

รบัรูข่้าวสาร

เกี่ยวกบั

กิจกรรมต่างๆ 

ของ อบต. อย่าง

ทัว่ถึง 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

13 ประชาคมหมู่บา้น เพื่อ

รวบรวมปัญหาความ

ตอ้งการ และแนวทางการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

เพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน และ

ส่งเสรมิความ

เขา้ใจอนัดีระหว่าง

ประชาชนกบั 

อบต. 

จดัเวทีประชุม

ประชาคมหมู่บา้น 

เพื่อรวบรวมปัญหา 

ความตอ้งการ และ

แนวทางการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 112 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 113 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 29 

20,000 20,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

มีแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา

และสนองตอบ

ต่อความ

ตอ้งการของ

ประชาชนได้

อย่างแทจ้ริง 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

  3
5
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

ขอ้มูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.

ขอ้มูลขา่วสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 

ส าหรบัผูน้ าทอ้งท่ี อสม. 

และประชาชนทัว่ไป 

เพื่อใหผู้น้ าทอ้งท่ี 

อสม. และ

ประชาชนทัว่ไป 

ไดร้บัความรูแ้ละ

รบัรูส้ิทธิในการ

รบัรูข่้าวสารของ

ทางราชการ และ

น าไปใชใ้นชีวิต 

ประจ าวนัได ้

จดัอบรมใหค้วามรู ้

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล

ข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 

2540 แก่ผูน้ า

ทอ้งท่ี อสม. และ

ประชาชนทัว่ไป 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 112 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 113 

- - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูน้ าทอ้งท่ี  

อสม. และ

ประชาชนทัว่ไป 

ไดร้บัความรู ้

และรบัรูส้ทิธิใน

การรบัรูข่้าวสาร

ของทางราชการ 

และน าไปใชใ้น

ชีวิตได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

15 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.

ขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 

ส าหรบัผูบ้รหิาร สมาชิก

สภา อบต. และพนักงาน 

อบต. 

เพื่อใหผู้บ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

และพนักงาน 

อบต. ไดร้บัความรู ้

และรบัรูส้ทิธิใน

การรบัรูข่้าวสาร

ของทางราชการ 

และไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

จดัอบรมใหค้วามรู ้

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล

ข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 

2540 แก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

และพนักงาน 

อบต. 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 113 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 113 

- - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. และ

พนักงาน อบต. 

ไดร้บัความรู ้

และรบัรูส้ทิธิใน

การรบัรูข่้าวสาร

ของทางราชการ 

และน าไปใชใ้น

ชีวิตได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

  3
6
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.

ขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 

ส าหรบัผูบ้รหิาร สมาชิก

สภา อบต. พนักงาน อบต. 

ผูน้ าทอ้งท่ี อสม. และ

ประชาชนทัว่ไป 

เพื่อใหผู้บ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงาน อบต. 

ผูน้ าทอ้งท่ี อสม. 

และประชาชน

ทัว่ไป ไดร้บัความรู ้

และรบัรูส้ทิธิใน

การรบัรูข่้าวสาร

ของทางราชการ 

และไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

จดัอบรมใหค้วามรู ้

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล

ข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 

2540 แก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงาน อบต. 

ผูน้ าทอ้งท่ี อสม. 

และประชาชน

ทัว่ไป 

- - 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 29 

20,000 20,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน 

อบต. ผูน้ าทอ้งท่ี 

อสม. และ

ประชาชนทัว่ไป 

ไดร้บัความรู ้

และรบัรูส้ทิธิใน

การรบัรูข่้าวสาร

ของทางราชการ 

และน าไปใชใ้น

ชีวิตได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

17 อบรมบทบาทการประชุม

สภาทอ้งถ่ิน ภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

สัง่การ 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการปฏิบติังาน

ใหก้บัผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

และพนักงานส่วน

ต าบล 

จดัฝึกอบรม

บทบาทการประชุม

สภาทอ้งถ่ิน 

ภายใตก้ฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสัง่

การ 

- - 10,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 29 

10,000 10,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน

ส่วนต าบล 

ไดร้บัความรู ้

เพิ่มข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

18 ปรบัปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรพัยส์ิน 

เพื่อรวบรวมขอ้มูล 

และน าไปเป็น

เครื่องมือในการ

จดัเก็บรายไดใ้หม้ี

ประสิทธิภาพ 

ปรบัปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรพัยส์ิน

ครอบคลุมทุกพื้ นท่ี 

ในเขต อบต. 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 116 

83,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 117 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 34 

100,000 100,000 ผลส าเร็จ

ในการ

จดัเก็บ

ภาษี 

การจดัเก็บ

รายไดเ้ป็นไป

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

 

  3
7
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 รณรงคก์ารจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย

เป็นรายปี ในเขตพื้ นท่ี 

อบต.หนองบวัศาลา 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

ความสามารถใน 

การจดัเกบ็

ค่าธรรมเนียมขยะ

มูลฝอย 

รณรงคก์ารจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมขยะ

มูลฝอยเป็นรายปี 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 116 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 117 

8,400 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 34 

8,400 8,400 จ านวน

ครวัเรือน

ท่ีร่วม

กิจกรรม 

 

ประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียม

ขยะมูลฝอย

เพิ่มข้ึน  

กองคลงั 

20 ออกส ารวจภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษี

บ ารุงทอ้งท่ี 

เพื่อรวบรวมขอ้มูล

และใหค้วามรูแ้ก่ผู้

มีหน้าท่ีเสยีภาษี 

รวมทั้งเป็นการ

เพิ่มรายได ้และ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจดัเก็บภาษี 

ส ารวจภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีป้าย ภาษี

บ ารุงทอ้งท่ี ให้

ครอบคลุมทั้ง

ต าบล 

2,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 116 

- - - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

มีขอ้มลูเกี่ยวกบั 

ผูเ้สียภาษีราย

ใหม่ และ

สามารถจดัเก็บ

ภาษีฯ ไดม้าก

ข้ึน 

กองคลงั 

21 ออกส ารวจภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน ภาษีป้าย 

เพื่อรวบรวมขอ้มูล

และใหค้วามรูแ้กผู่้

มีหน้าท่ีเสยีภาษี 

รวมทั้งเป็นการ

เพิ่มรายได ้และ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจดัเก็บภาษี 

ส ารวจภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีป้าย ให้

ครอบคลุมทั้ง

ต าบล 

- 1,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 118 

- - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

มีขอ้มูลเกี่ยวกบั 

ผูเ้สียภาษีราย

ใหม่ และ

สามารถจดัเก็บ

ภาษีฯ ไดม้าก

ข้ึน 

กองคลงั 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 รบัช าระภาษีเคลื่อนท่ี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

จดัเก็บรายได ้

เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้

ประชาชนในการ

ช าระภาษี และเป็น

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บรายได ้

ออกบริการรบั

ช าระภาษี ใหแ้ก่ผู้

เขา้ข่ายช าระภาษี 

ทั้ง 10 หมู่บา้น 

2,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 116 

1,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 117 

1,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 34 

1,000 1,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

จดัเก็บภาษี

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้ น และ

ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการ 

กองคลงั 

23 รณรงคแ์ละอบรมให้

ความรูผู้ป้ระกอบกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ : 

ส าหรบักรณีผูป้ระกอบการ

ในพื้ นท่ีต าบลหนองบวั

ศาลา ท่ีไม่ไดย้ื่นขอหรือ

ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

ส าหรบัผูท่ี้ไม่ได ้

มายื่นหรือขอช าระ

คา่ธรรมเนียม ให้

มาช าระอย่าง

ครบถว้น 

จดัอบรมใหค้วามรู ้

ดา้นกฎหมาย 

ระเบียบฯ ของ

ทอ้งถ่ินท่ีเกีย่วขอ้ง 

ใหแ้ก่เจา้ของสถาน

ประกอบการท่ีเขา้

ข่ายกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อ

สุขภาพ 

65,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 116 

65,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

สามารถจดัเกบ็

ค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

24 อบรมใหค้วามรู ้

ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบั

ภาษีทอ้งถ่ิน 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บภาษี

ทอ้งถ่ิน และเป็น

การเพิ่มรายได้

ใหก้บัทอ้งถ่ินมาก

ข้ึน 

จดัอบรมใหค้วามรู ้

ผูป้ระกอบการ

เกี่ยวกบัภาษี

ทอ้งถ่ิน 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 116 

21,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 118 

21,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 34 

21,000 21,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูป้ระกอบการมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกบั

ภาษีทอ้งถ่ิน 

และการจดัเก็บ

ภาษีมี

ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 ออกใหบ้ริการส ารวจภาษี

บ ารุงทอ้งท่ีนอกสถานท่ี 

รอบส ารวจปี 2561 -

2564 

เพื่อรวบรวมขอ้มูล

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

และทราบขั้นตอน

ในการช าระภาษี

ทอ้งถ่ิน 

ออกใหบ้ริการ

ส ารวจภาษีบ ารุง

ทอ้งท่ีนอกสถานท่ี 

2,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 116 

2,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

สามารถอ านวย

ความสะดวก

ใหก้บัประชาชน 

และสามารถ

จดัเก็บภาษีได้

ครบถว้น ทนั

ก าหนดเวลา 

กองคลงั 

26 บริการประชาชนใน

วนัหยุดราชการ 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้

ประชาชนในการ

มายื่นแบบภาษีใน

วนัหยุดราชการ 

และเป็นการเพิม่

ประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บรายได ้

บริการประชาชน

ในการเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

และภาษีป้าย ใน

วนัหยุดราชการ 

25,000 25,000 - - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

จดัเกบ็ภาษี

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้ น และ

ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการ 

กองคลงั 

27 ประชาสมัพนัธก์ารจดัเกบ็

ภาษี 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ 

ระเบียบ กฎหมาย

ภาษีของทอ้งถ่ิน 

ประชาสมัพนัธใ์ห้

ความรูแ้ละข่าวสาร

เกี่ยวกบัการจดัเก็บ

ภาษีทอ้งถ่ิน ใหผู้้

เขา้ข่ายช าระภาษี 

ทั้ง 10 หมู่บา้น 

10,000 2,500 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 117 

- - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจ และเต็ม

ใจมาช าระภาษี 

และการจดัเก็บ

รายไดม้ี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

กองคลงั 

 

  4
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 ประชาสมัพนัธแ์ละการ

รณรงคก์ารช าระภาษี

ทอ้งถ่ิน 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ 

ระเบียบ กฎหมาย

ภาษีของทอ้งถ่ิน 

ประชาสมัพนัธใ์ห้

ความรูแ้ละข่าวสาร

เกี่ยวกบัการจดัเก็บ

ภาษีทอ้งถ่ิน ใหผู้้

เขา้ข่ายช าระภาษี 

ทั้ง 10 หมู่บา้น 

- - 36,800 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 34 

36,800 36,800 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจ และเต็ม

ใจมาช าระภาษี 

และการจดัเก็บ

รายไดม้ี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

กองคลงั 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2 ดา้นการพฒันาการศึกษา 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการสู่การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง ตามหลกัธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน 

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งอาคารโดม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หน้าท่ีท าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 

หนองบวัศาลา  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อเสรมิศกัยภาพ

ในการใหบ้ริหาร

กบัประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการ 

 

 

- 2,000,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

การใหบ้ริหาร

กบัประชาชน

ท่ีมาติดต่อ

ราชการ เกิด

ประสิทธิภาพ

อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 14.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 6.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 324.00 

ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

2 ต่อเติมอาคารส านักงาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 

ดา้นหน้าอาคารเดิม 

เพื่อปรบัปรุงให้

อาคารส านักงานมี

ความพรอ้มในการ

ใชง้าน 

 

 

- 1,500,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 177 

- - - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

อาคาร

ส านักงาน มี

ความพรอ้มใน

การใชง้าน 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งอาคาร ขนาดกวา้ง 6.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 6.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีใชง้านไม่น้อย

กว่า 221.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

3 ต่อเติมหอ้งขอ้มูลข่าวสาร 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อเสรมิศกัยภาพ

ในการใหบ้ริหาร

กบัประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการ 

 

 

- 150,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

การใหบ้ริหาร

กบัประชาชน

ท่ีมาติดต่อ

ราชการ เกิด

ประสิทธิภาพ

อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร พรอ้มติดตั้ง

เครื่องปรบัอากาศ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  4
2
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ต่อเติมหอ้งน ้าผูบ้ริหาร 

ชั้น 2 ท่ีท าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อให ้อบต. มี

หอ้งน ้าใชไ้ดอ้ย่าง

เพียงพอ 

 

 

- 90,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

อบต. มีหอ้งน ้า

ใชไ้ดอ้ย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 1.50 x 2.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

5 ปรบัปรุงต่อเติมชั้นดาดฟ้า

และอาคารส านักงาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อปรบัปรุงให้

อาคารส านักงานมี

ความพรอ้มในการ

ใชง้าน 

 

 

880,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - อาคาร 

ก่อสรา้ง 

ไดต้าม 

แบบฯ 

อาคาร

ส านักงาน มี

ความพรอ้มใน

การใชง้าน 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงต่อเติมอาคารส านักงานฯ 

     หอ้งขอ้มูลข่าวสาร พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร 

     หอ้งท างานกองช่าง พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 22.00 ตารางเมตร 

     หอ้งเก็บของกองคลงั พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร 

     ปรบัปรุงหลงัคา Metal Sheet พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 107.00 ตารางเมตร 

     ปรบัปรุงต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคารส านักงานฯ 

     ปรบัปรุงใหเ้ป็นหอ้งอเนกประสงคแ์ละหอ้งเก็บของ ติดตั้งผนัง Metal Sheet พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 194.00 

ตารางเมตร 

     ผนังบานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร 

     ฝ้าเพดานภายนอก พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร 

     ฝ้าเพดานภายใน พื้ นท่ีไม่น้อยกวา่ 300.00 ตารางเมตร 

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ก่อสรา้งอาคารส านักงาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

ปฏิบติังาน และ

อ านวยความ

สะดวกใหก้บั

ประชาชน 

 

 

- - - 30,000,000 

 

 

- อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

ใชเ้ป็นสถานท่ี

ปฏิบติังาน และ

อ านวยความ

สะดวกใหก้บั

ประชาชน 

กองช่าง 

     อาคารส านักงานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 3 ชั้น พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

7 ปรบัปรุงตอ่เติมหอ้ง

ท างานกองการศึกษาฯ 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใหก้อง

การศึกษาฯ มีพื้ นท่ี

ใชส้อยท่ีเกิด

ประโยชน์คุม้ค่า 

 

 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 158 

- - - - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

กองการศึกษาฯ 

มีพื้ นท่ีใชส้อยท่ี

เกิดประโยชน์

คุม้ค่า 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งท างานกองการศึกษา ปูกระเบื้ อง ทุบ-ก่อผนัง เปลี่ยนประตูอลูมเินียมบานเลื่อน 

ฯลฯ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

8 ปรบัปรุงและต่อเติมหอ้ง

ท างานกองช่าง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใหก้องช่าง มี

พื้ นท่ีใชส้อยท่ีเกิด

ประโยชน์คุม้ค่า 

 

 

- - 220,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 93 

- - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

กองช่าง มีพื้ นท่ี

ใชส้อยท่ีเกิด

ประโยชน์คุม้ค่า 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงและต่อเติมหอ้งท างานกองช่าง พื้ นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 84.99 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

9 ปรบัปรุงต่อเติมท่ีท าการ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา (หอ้งเก็บ

เอกสารกองคลงั) 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อปรบัปรุงให้

อาคารส านักงานมี

ความพรอ้มในการ

ใชง้าน 

 - 150,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

อาคาร

ส านักงาน มี

ความพรอ้มใน

การใชง้าน 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งเก็บเอกสารกองคลงั ขนาดกวา้ง 3.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ก่อสรา้งหอ้งน ้าและหอ้ง

อาบน ้า ส าหรบัพนักงาน

เก็บขนขยะ บริเวณศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบวัศาลา  

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อใหพ้นักงาน

เก็บขนขยะ มี

สถานท่ีช าระลา้ง

ร่างกาย 

 

 

100,000 

 

 

- - - - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

พนักงานเก็บขน

ขยะ มีสถานท่ี

ช าระลา้ง

ร่างกาย 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร ฯลฯ (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

11 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์

การเสยีภาษี ต าบลหนอง

บวัศาลา 

เพื่อกระตุน้ให้

ประชาชนมีความ

กระตือรือรน้ใน

การช าระภาษี 

 

 

120,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - ป้ายฯ 

ก่อสรา้ง 

ไดต้าม 

แบบฯ 

ประชาชนมี

ความ

กระตือรือรน้ใน

การช าระภาษี 

กองช่าง 

     จดัท าป้ายประชาสมัพนัธก์ารเสียภาษี ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พรอ้มติดตั้ง จ านวน 12 ป้าย พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

12 ก่อสรา้งป้าย

ประชาสมัพนัธอ์งคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

เพื่อใช้

ประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารของ 

อบต. ใหป้ระชาชน

ทัว่ไปไดร้บัรู ้

 

 

180,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - ป้ายฯ 

ก่อสรา้ง 

ไดต้าม 

แบบฯ 

ประชาชนทัว่ไป 

ไดร้บัรูข้อ้มูล

ข่าวสารของ 

อบต. 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งป้ายประชาสมัพนัธ ์ขนาดป้าย 4.80 x 2.40 เมตร จ านวน 2 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

13 ก่อสรา้งหอประชุมประจ า

ต าบล  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

ประชุมสมัมนาและ

บริการประชาชน 

 

 

- - - - 5,000,000 

 

 

อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

มีสถานท่ี

ประชุมสมัมนา

และบริการ

ประชาชนใน

ต าบล 

กองช่าง 

     หอประชุมต าบลหนองบวัศาลา คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 ก่อสรา้งอาคารอเนก-

ประสงค ์ส่งเสริมการ

เรียนรู ้(หอ้งเรยีน

อจัฉริยะ)  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหอ้าคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก มี

ความพรอ้มในการ

จดัการเรยีนการ

สอน 

 

 

- 12,000,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

อาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

มีความพรอ้มใน

การจดัการเรียน

การสอน 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์1 ชั้น ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร 

     ก่อสรา้งอาคารหอ้งน ้า ชาย-หญิง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร พรอ้มทางเชื่อมระหว่าง

อาคาร หรือมีพื้ นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตารางเมตร 

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

15 หอกระจายข่าวไรส้าย 

ประจ าหมู่บา้น  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหก้ารรบัฟัง

ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ เป็นไปอย่าง 

ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

 

 

90,000 

 

 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้บั

ขอ้มูลขา่วสารท่ี 

ถูกตอ้ง และ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งหอกระจายข่าวไรส้าย ประจ าหมู่บา้น 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 6 ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

 2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

  • แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขยายเขตแรงต า่ และ

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

ทั้งต าบลหนองบวัศาลา  

(อุดหนุนการไฟฟ้าฯ) 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

ไฟฟ้าใชค้รอบคลุม

ทุกครวัเรือน 

 

 

1,900,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 147 

1,900,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 161 

1,900,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 76 

1,900,000 1,900,000 จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ครอบคลุมทุก

ครวัเรือน 

กองช่าง 

     ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้า และค่าด าเนินการเดินสายดบัและติดตั้งโคมไฟฟ้า 

พรอ้มอุปกรณ์ ฯลฯ ทั้งต าบลหนองบวัศาลา 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 6 ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

 2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากแยกจกัรี

คอนกรีต - หอพกั 

บา้นสวน  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

281,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 161 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

2 ปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ดว้ย 

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

จากถงัประปาหมู่บา้น - 

วดัหนองตะคลอง  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 320,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่  

137.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 685.00 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ผิวถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่  

122.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร  

     พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากบา้นนายพดั อุดมดนั 

- บา้นนายบรรลือศกัด์ิ 

แกว้สุรินทร ์

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

420,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

4 ปรบัปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากซอยศาลตาปู่  - 

หอพกั  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 383,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 88 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 340.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

5 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากป้ายทางเขา้

หมู่บา้น - หน้าวดัหนอง

ตะคลอง  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 506,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 177 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร  

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือ

มีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,815.00 ตารางเมตร  

     พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

แนวเขตทหาร หมู่ 1 -  

หมู่ 10  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,265,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ี 

ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

7 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟัลทติ์ก จากหอพกั

เหรยีญชยั - หอพกัสยาม

แฟ็กสแ์พ็ค  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 635,800 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 340.00 เมตร หรือมพีื้ นท่ี

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 172.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยางไม่นอ้ยกว่า 

602.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

8 ปรบัปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เป็นถนน  

ลาดยางแอสฟัลทติ์ก จาก

บา้นนายนคร - หลงั

หมู่บา้นรุ่งอรุณวิลล ์  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 389,400 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 300.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

9 ดินซีเมนตผ์สมยางพารา 

(Para Soil Cement) สาย

ทางจากแนวเขตทหาร  

หมู่ 1 - 10  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง  

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 839,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งานดินถมคนัทางสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

กวา้งเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

สงัเวียน - บา้นนาง

ล าพอง  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 565,200 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 314.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

11 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาง

หนูเพ็ญ - หลงัรุ่งอรุณ

วิลล ์ 

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 529,200 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 294.00 เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

12 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น   

นายเริม่ - บา้นนางพรรณี 

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 439,200 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 244.00 เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 ปรบัปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากถงัประปาหมู่บา้น - 

วดัหนองตะคลอง 

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 334,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 137.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 122.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

     หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,173.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

14 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายตุง้  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

170,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 158 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

15 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอ้มราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บา้นยายดี  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 180,800 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 180 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 45.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร พรอ้มถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอ้มรางระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 

0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอ้มราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด

คอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย

บา้นนางละมุด 

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 87,400 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 180 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 29.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.60 ตารางเมตร พรอ้มรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 

29.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

17 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอ้มราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

บา้นยายพร  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 180,800 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 180 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 45.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร พรอ้มลงดินสูงเฉลีย่ 0.80 เมตร พรอ้มรางระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 

0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

18 ก่อสรา้งรางระบายน ้า  

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด ชว่งท่ี 1 

จากหมู่บา้นอยู่สบาย และ  

ช่วงท่ี 2 จากรสีอรท์ BM 

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

1,031,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) จากหมู่บา้นอยูส่บาย - ถงัประปาบาดาล ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 

เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไมน่้อยกว่า 130.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

     (ช่วงท่ี 2) จากรีสอรท์ BM - ถนนสาย ฉ ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 

0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 540.00 เมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  5
3
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้ม

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากสามแยก

กอไผ่ - ทางหลวงสาย ฉ  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

18,439,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

1,241.00 เมตร พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก 5 บ่อ และฝาเหล็กหลอ่เหนียว  

     (ช่วงท่ี 1) คืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 2) เทถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

337.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรตี ไม่น้อยกว่า 1,348.00 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 3) คืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 102.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 4) เทถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

313.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,565.00 ตารางเมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

20 วางท่อเหลี่ยม พรอ้มบ่อ

พกั พรอ้มถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหน้า

หมู่บา้นจามจรุี - สามแยก

กอไผ่  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 8,250,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     วางท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.00 x 1.50 x 1.50 เมตร พรอ้มบ่อพกั 2.00 x 5.00 x 1.50 เมตร  

จ านวน 1 บ่อ ขนาด 4.00 x 4.00 x 1.50 เมตร จ านวน 1 บ่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า 425.00 เมตร  

     งานเทผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 425.00 เมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้ม

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากทางหลวง 

224 (บ.แป้งตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) - สามแยก 

กอไผ่  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - - 3,652,000 

 

 

จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 

470.00 เมตร พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 บ่อ และฝาเหล็กหล่อเหนียว บ่อละ 1 ฝา 

     (ช่วงท่ี 1) คืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 134.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 2) เทถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

235.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 3) คืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

22 ขยายท่อเมนประปาจาก

โรงเรียนบา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ ก  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- - 59,300 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 88 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ขยายและเปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2.0 น้ิว ระยะทางไม่น้อยกวา่ 

900.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

23 ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้ม

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากถนนสาย 

224 (ดา้นขา้งก าแพง

โรงเรียนบา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ ก) - สามแยก 

กอไผ่ 

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - 13,000,000 

เงนิสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร พรอ้มบ่อพกั

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 7 บ่อ และฝาเหล็กหล่อเหนียว ความยาวรวมท่อลอดเหลีย่มและบ่อพกั 

ไม่นอ้ยกว่า 595.00 เมตร 

     พรอ้มคืนผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้ นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

24 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic ซอยโรงน ้าแข็ง

ประสงคท์รพัย ์ 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

1,050,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 161 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

25 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากทางหลวง

หมายเลข 224 - บา้น 

สิริภทัร  

หมู่ 3 บา้นหนองปลงิ 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

614,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 162 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic สายหอพกันาง

สมจิตร (ซอยจิตรเ์บสท)์  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

242,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 163 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 162.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

27 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากหน้าบา้นนายจืด - 

สามแยกบา้นตาโกะ๊  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 422,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 370.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่นอ้ยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

28 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นายยอง - บา้นนายนงค ์

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

153,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 158 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 266.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

  5
7
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นครู

ปราณี - บา้นนางทุรงั 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

806,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 158 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

30 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยนายสมคิด  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 291,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หนา้ 89 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

31 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางรตันา  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 274,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

32 ปรบัปรุงผิวถนนหินคลุก

ดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

ซอยโรงน ้าแขง็ประสงค์

ทรพัย ์ 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

1,192,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 500.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง 

ไม่นอ้ยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร พรอ้มงานตีเสน้จราจร งานเสริมรองพื้ นทางหินคลุก ไม่น้อยกวา่ 

60.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  5
8
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

33 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาง

รตันา - บริษัท ไอค่อน

เอ็นจิเนียริ่ง  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

588,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 176.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 1,056.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

34 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากมินิมารท์

บิวเกด - หอพกัแม่สมจิตร  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

193,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 132.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุ 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

35 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

แนวเขตทหาร หมู่ 10 - 

หมู่ 3  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 2,300,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ี 

ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มหินคลกุหนา 0.15 เมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

36 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากรา้น

ก๋วยเต๋ียวเรือ - หอพกั 

ธนาพร  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 492,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  5
9
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

ไสว - หลงับา้นนางสมยั  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 273,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 89 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

38 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางลนั ฉิมโพธ์ิกลาง - 

บา้นนายถนัด แท่นพทิกัษ์ 

(ช่วงท่ี 1)  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

500,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่นอ้ยกว่า 880.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก ขา้งละ 0.15 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

39 วางท่อเมนประปาหมู่บา้น  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- - 

 

265,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ชั้น 8.5 เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2.0 น้ิว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 

เมตร, วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ชัน้ 13.5 เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3.0 น้ิว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 500.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

40 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางลนั ฉิมโพธ์ิกลาง - 

บา้นนายถนัด แท่นพทิกัษ์ 

(ช่วงท่ี 2)  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 333,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 150.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

  

 

  6
0
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

41 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้นครู

ปราณี - หน้าโรงงาน 

เดนกิ  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 387,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 178 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 188.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 104.00 เมตร หรือ

มีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,376.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

42 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด ซอย

บา้นนายพวง  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

162,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี

ได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 72.00 

เมตร และถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 72.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 108.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ

ท่ี อบต. ก าหนด) 

43 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นายโกะ๊ - บา้นนางแกว้ 

เท่ียงโคกกรวด  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

424,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี

ได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 276.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 วางท่อเมนประปา 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- - 200,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     วางท่อเมนประปา ท่อพีวซีี ชั้น 8.5 เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2.0 น้ิว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร 

     วางท่อเมนประปา ท่อพวีซีี ชั้น 13.5 เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 3.0 น้ิว ระยะทางไม่น้อยกวา่ 500.00 เมตร 

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

45 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยสมคิด

พลาสติก 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 481,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

650.00 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

46 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวจราจรถนนลาดยาง 

Asphaltic ถนนบริเวณ

โรงพกัเก่า  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,792,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 89 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     สายท่ี 1 จากสามแยกโรงพกัเก่า - สามแยกบา้นนายพงศ ์ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 538.00 เมตร 

     สายท่ี 2  

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 95.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.40 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 60.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 3) ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 3.90 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 79.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 4) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 600.00 เมตร 

     หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 6,677.10 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

47 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากทางหลวง 

หมายเลข 224 - แยก 

ป่าชา้  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 1,578,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 178 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,124.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 5,620.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

48 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากแยกทางหลวง 224 - 

แยกบา้นนางสงวน  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 825,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 600.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่นอ้ยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

49 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก เป็น

ผิวจราจรถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้นนาง

รตัน์ นิลบวัลา - บา้น 

นายเรือง  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 183,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 89 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 155.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

50 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากโรงพกัเก่า - บา้น 

นางรตัน์  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 285,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

     (ช่วงท่ี 3) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.80-4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

     หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 987.10 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

51 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายแล  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

140,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 159 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่นอ้ยกว่า 238.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุ 2  ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

52 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาง

หม่อม - บา้นนางเสงี่ยม  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

258,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 119.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 

จ านวน 5 ท่อน พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

53 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางโอ๋  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

114,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 159 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่นอ้ยกว่า 200.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

54 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางเรียม  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

125,500 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 159 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

55 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายเปลี่ยน  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

114,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 159 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุ 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

56 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากบา้นนายเล็ก - ทาง

หลวงหมายเลข 224 

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 420,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

57 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางสม  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

94,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 48.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

58 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

ทางออกหนองฝั่ง

ตะวนัออก - เขตบา้นใหม่

หนองแหน หมู่ 7  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 1,120,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อย

กว่า 3,200.00 ตารางเมตร ถมดินสงูเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอ้มลงหินคลุกหนา  0.15 เมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

59 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากแยก 

หนองกระบุด - เขตติดต่อ

หนองระเวยีง (ช่วงท่ี 1)  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

500,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 220.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่นอ้ยกว่า 880.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

60 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากแยก 

หนองกระบุด - เขตติดต่อ

หนองระเวยีง (ช่วงท่ี 2)  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 459,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 182 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 200.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสรมิเหลก็ ขนาด  0.40 เมตร จ านวน 

10 ท่อน พรอ้มไหลท่างขา้งละ 0.25 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

61 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

แป้ง - บา้นนายส าเริง 

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 237,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 351.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

62 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากป่าชา้ไป

หนองสมอ (ช่วงท่ี 2) 

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

469,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกวา้ 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

63 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากสามแยก

ป่าชา้ - เขตติดต่อต าบล

หนองระเวยีง  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 2,750,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร มไีหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

64 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด ซอย

บา้นนายนิกร  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

48,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 32.00 

เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

65 ก่อสรา้งศาลาอเนก-

ประสงค ์หน้าศาลตาปู่   

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อใหป้ระชาชน

ไดท้ ากิจกรรม

ตา่งๆ 

 

 

- - - 250,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

สถานท่ีท า

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

     ศาลาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 

48.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

66 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากสามแยก

ป่าชา้ - ทางไปบา้น 

หนองสมอ 

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 499,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

680.00 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

67 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากบา้นนายเล็ก - ทาง

หลวงหมายเลข 224  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 1,428,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 1,020.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

68 ปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดว้ย 

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต จาก

สามแยกสีมาอโศก - ทาง

หลวงหมายเลข 290  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

1,201,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 885.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 4,425.00 ตารางเมตร พรอ้มงานตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  6
8
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

69 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น

อาจารยป์ราณี - บา้น 

นายสุพรรณ  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

231,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 159 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย 

70 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายเล็ก - ถนนเลี่ยงเมือง  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

173,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 160 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

71 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

แดง - บา้นนางวารินทร ์ 

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 

 

- 281,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

72 ยกระดบัถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยขา้ง 

โรงสีสิริโชคชยั  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

150,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 70.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรตี 

ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

  6
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

73 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นายสมจิตต ์บตุรภาชี  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 159,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

74 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางแสน - สามแยก  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 495,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

75 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายถนอม อ านาจเจริญ  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 452,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 200.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

76 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางสิรดา ศรีน้อย - ไร ่

เซนทรลั  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 304,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 90 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  7
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

77 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาง

เดือนนภา - บา้นนางแต๋ว  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,486,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 90 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

78 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายเปีย  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 289,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 90 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

79 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยสุภาพ  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

500,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

80 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางกิ่งแกว้  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 792,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 350.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

81 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางลออ  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 194,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

82 ยกระดบัถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยทางเขา้

หมู่บา้น  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

215,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 55.00 เมตร งานดินถมยกระดบัถนน

หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 274.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 54.00 เมตร พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3 บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

83 ขยายไหล่ทางคอนกรีต

เสริมเหล็กจากทางหลวง

หมายเลข 224 - เขต

ติดต่อหมู่ 7  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 310,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 90 

- 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ดา้นขวาทาง) ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 599.00 เมตร 

     (ดา้นซา้ยทาง) ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 124.00 เมตร  

     หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 423.50 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

84 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นางพรทิพย ์- บา้น 

นายพ่อง  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

91,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 

60.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

85 ขยายท่อเมนประปา

ภายในหมู่บา้น  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- 200,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 182 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ขยายและเปลี่ยนท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 เสน้ผ่า ศูนยก์ลาง 2.0 น้ิว ระยะทางไม่น้อยกว่า 

2,000.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

86 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเกื้ อกูล 

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 490,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 732.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

87 ก่อสรา้งถนนลาดยาง

Asphaltic จากบา้น    

นายสุรยิา - สามแยกไป

หนองข้ีแต ้ 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

503,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 161 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่นอ้ยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

88 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากสามแยก

บา้นนางหลอง - บา้น 

นายผล วิปโชติ  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 185,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 126.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

89 ปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดว้ย 

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต จาก

บา้นนางก าไร ปังกระโทก 

- บา้นนางสาคร  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

338,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 249.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร พรอ้มงานตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

90 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากศาลตาปู่  - บา้นนาง

กรรณิการ ์กบักระโทก  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 299,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 258.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,032.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

91 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากบา้นนายอ านวย - 

บา้นนายมงคล  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 693,500 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 365.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,825.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

92 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้น 

นางกองทรพัย ์มีใหม่ - 

บา้นนางศิริวรรณ  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 257,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 220.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

93 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวจราจรถนนลาดยาง 

Asphaltic จากวดัหนอง

โสมง - บา้นนายอ านวย  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,011,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 90 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 750.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

94 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางมณีรตัน์ - บา้นพกั 

คนพิการ  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

231,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 160 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุ 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

95 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางแต วาสมณี - ทุ่งนา  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

484,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

96 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

บา้นนายตัว๋ เศวตชยั - 

หนองข้ีแต ้ 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 889,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 182 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,000.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี 

ไม่นอ้ยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

97 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

สระน ้าหวัเผนิก - ถนน  

วงแหวนรอบเมือง  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - - 642,000 

 

 

จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ี 

ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

98 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

สระน ้าหวัเผนิก ออ้ม 

หนองน ้า - ป่าชา้ 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 642,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ี 

ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

99 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้นนาง

สมหมาย - ถนนลาดยาง

รอบหมู่บา้น  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 224,400 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 187.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

100 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากถนนลาด 

ยางรอบหมู่บา้น - บา้น

นางสมบูรณ์ ตะเภาทอง  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 516,800 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 323.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

101 ปรบัปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เป็นผิวถนน 

ลาดยาง Asphaltic จาก

บา้นนางสมบูรณ์ ตะเภา

ทอง - บา้นนายไพศาล  

มาตกระโทก  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 590,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 523.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวลาด

ยางไม่น้อยกวา่ 2,092.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ

ท่ี อบต. ก าหนด) 

102 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้นนาง

เฟ่ืองรตัน์ - ถนนลาดยาง 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 343,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 298.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

103 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาง

สมบูรณ์ - บา้นนายบุญส่ง 

ฝางสระน้อย  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 130,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 78.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

104 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวจราจรถนนลาดยาง 

Asphaltic จากถนน      

ลาดยางรอบหมู่บา้น - 

บา้นนายไพศาล  

มาตกระโทก 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

581,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 90 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 523.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวลาด

ยาง  ไม่น้อยกว่า 2,092.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

105 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นางบงัอร - บา้นนางลอย  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

533,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 350.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

106 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากบา้นนายอ านวย 

- บา้นนายมงคล แจม่วงศ ์ 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - 917,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มฝาปิด พรอ้มบ่อพกั 

จ านวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 314.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

107 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นายยงค ์- เหมืองส่งน ้า  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

1,229,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 807.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

108 ปรบัปรุงอาคารศาลา

กลางบา้น  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อใหศ้าลากลาง

หมู่บา้น มีความ

พรอ้มในการจดั

กิจกรรมต่างๆ 

 

 

100,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ศาลากลาง

หมู่บา้น มีความ

พรอ้มในการจดั

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงอาคารศาลากลางหมู่บา้น ขนาด 7.20 x 5.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

109 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหวินทอง 

บานสนัเทียะ 

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 - 445,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

620.00 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

110 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวถนนลาด Asphaltic 

จากบา้นนายสมทรง - 

ทางหลวงหมายเลข 224  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 435,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 178 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 382.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,528.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

111 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายพะยอม ไขทะเล  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

128,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 160 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรตี

ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

112 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นายสง่า อาสากุล  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

156,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 160 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุ 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

113 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นายมานพ - บา้นนางดวง  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

380,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 160 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 657.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลกุ 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

114 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางต่อม  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

186,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 107.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

115 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหลงัวดั

หนองบอน - แยกป่าชา้ 

(ช่วงท่ี 1)  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

500,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่นอ้ยกว่า 850.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

116 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางไก่ - บา้นนายยง้  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

117,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 220.50 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

117 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางพริ้ ม ศิริศรี  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 224,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 100.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

118 ก่อสรา้งถนนหินคลุก หลงั

บา้นนายประจวบ - บา้น

นางต่อม  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

170,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 133.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 

798.00 ตารางเมตร พรอ้มรองพื้ นทางดินหนาเฉลีย่ 0.50 เมตร หรืองานดินถมไม่น้อยกวา่ 400.00 

ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

119 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก 

Box Convert - โรงงาน

กระเบื้ องโอฬาร  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

785,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,162.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีหินคลุกไม่น้อย

กว่า 4,648.00 ตารางเมตร พรอ้มรองพื้ นทางดินหนาเฉลีย่ 0.25 เมตร หรืองานดินถมไม่น้อยกว่า 

1,200.00 ตารางเมตร งานวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 27 ท่อน 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

120 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายใย  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 488,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 695.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

121 ขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ป้ายหมู่บา้น - บา้นนาย

ปราโมทย ์ 

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 587,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 91 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

122 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากซอยประชา

พฒันา 12 - Box Convert 

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - 

 

1,075,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มฝาปิด พรอ้มบ่อพกั 

จ านวน 18 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 368.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

123 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายเวช เปลา้กระโทก  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 237,300 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 73.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

124 ขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลงั

วดัหนองบอน - บา้นนาย

ประจวบ นรินทรน์อก 

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 91,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 91 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 185.00 เมตร หรือมพีื้ นท่ีผิวคอนกรีต

ไม่นอ้ยกว่า 92.50 ตารางเมตร พรอ้มลงหินคลุกปรบัระดบัสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร ยาว 185.00 เมตร พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

125 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากบา้นนายทรง - 

บา้นนางชุติมา  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 570,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

126 วางท่อเมนประปา จาก

บา้นนายปลั๊ก - บา้น 

นายส าเริง กระจา่งโพธ์ิ 

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

125,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 163 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     วางท่อเมนประปา ท่อพีวซีี เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2.0 น้ิว ชั้น 8.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,196.00 เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

127 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยไปสุสาน

ดา้นทิศตะวนัตก 

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 485,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

675.00 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

128 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากทางหลวง อบจ. 

(ศาลา 1) - บา้นยายค า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 343,850 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 1,058.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

129 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากสามแยกบา้นนางข่อ - 

ท านบ 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 486,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 256.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

130 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากสามแยก อบจ. (ศาลา 

2) - หน้าวดัหนองตาคง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 728,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 958.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,916.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  8
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

131 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากหน้าวดั

หนองตาคง - หมู่บา้น

น ้าผ้ึงแลนด ์ 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 149,500 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 179 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 173.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

ลาดยางไม่น้อยกว่า 519.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

132 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากสามแยกเคยีงเขต - 

หมู่บา้นทวีทอง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

455,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

133 ปรบัปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร

ลาดยาง Asphaltic จาก

สามแยกบา้นนางจัน่ - 

ท านบ  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 868,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 91 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 642.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,210.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

134 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยขา้ง

หมู่บา้นทวีทอง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

672,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 161 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  8
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

135 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากถนนทาง

หลวง อบจ. - ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กต าบลหนองบวั

ศาลา บา้นหนองตาคง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

1,266,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 161 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 1.80-2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 223.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 423.70 ตารางเมตร  

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 313.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้ นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 313.00 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝา

ตะแกรงเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พรอ้มบ่อพกั ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 260.00 เมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย) (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

136 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากสามแยก 

วรการ 3 - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1111 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

542,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

137 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางมะลิ - สุดซอย  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

370,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

138 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายนรินทร ์จบพุดซา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 154,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

139 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากถงัประปา

หมู่บา้นวรการ 3 - ถนน

สาย ฉ  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 1,650,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่นอ้ยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร พรอ้มรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตวัวี ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

140 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

เชาว ์เชาวโ์คกสูง - บา้น

นายสมชาย  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

820,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 384.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่นอ้ยกว่า 1,536.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.15 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

141 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหมู่บา้น

น ้าผ้ึงแลนด ์- สามแยก

หลงัหมู่บา้นทวทีอง 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,113,000 

เงินสะสม 

 1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 415.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

142 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากแยกเคยีง

เขต - บา้นนางนอ้ย  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 1,100,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

143 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากแยกเคยีง

เขต - บา้นนายชรินทรศ์รี  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

1,831,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 92 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่นอ้ยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

144 ขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบา้นนายเสรี - 

บา้นนายมงคล  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

115,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งเฉลี่ย 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

145 ขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบา้นนาย

สมหมาย เตรียมมะเริง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 329,500 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 309.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

146 ยกระดบัถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้นรุ่งฟ้า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

68,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 100.00 เมตร งานถมทรายยกระดบั

ถนนหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

147 ยกระดบัถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากศาลา 1 - 

สามแยกรา้นขายของช า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 150,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร หรือ 

มีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 250.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

148 ก่อสรา้งถนนหินคลุก ซอย

บา้นนายเลียบ เตรียม 

มะเริง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 

 

287,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวจราจร 

หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,628.00 ตารางเมตร พรอ้มถมดินพื้ นทาง 480.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

149 ติดตั้งระบบถงัประปา

บาดาล 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- 

 

- 471,000 

เงนิสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ติดตั้งระบบถงัประปาบาดาล ขนาด 20.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มฐาน เจาะบ่อบาดาล ซมัเมอรแ์บบจุม่

น ้าได ้พรอ้มถงักรอง พรอ้มเดินท่อเมนประปา ท่อ PVC ชั้น 8.5 เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2.0 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 

400.00 เมตร พรอ้มอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

150 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

สน - บา้นนายแสงเดือน  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 156,700 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรตี

ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

151 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหมู่บา้น 

ธนาภา - หมู่บา้น 

เพชรลดา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,925,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

152 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยครวั 

เข็มทอง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

133,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 75.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 262.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

153 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคียงเขต ซอย 1  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 451,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 164.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

154 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคียงเขต ซอย 2  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 225,500 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

155 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคยีงเขต ซอย 3  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 338,800 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 154.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

156 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคียงเขต ซอย 4  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 486,750 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 177.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

157 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคียงเขต ซอย 5  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 327,250 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 119.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

158 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคียงเขต ซอย 6  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - - 159,500 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 58.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

159 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่บา้น 

เคียงเขต ซอย 7  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 310,700 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 113.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

  9
1
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

160 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

บา้นนางแอ๋ว - บา้น 

นายน้อย  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 160,500 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อย

กว่า 1,500.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

161 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

หลงัฝาย - เขตติดต่อ

ต าบลหนองระเวียง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

295,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 162 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อย

กว่า 2,750.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

162 ก่อสรา้งถนนหินคลุก สาย

บา้นนายหยวก (ช่วงท่ี 2) 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

132,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 162 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อย

กว่า 1,240.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

163 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากวิบูลย์

อาหารป่า ซอย 1 - บา้น

ธรรมยมณี 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

500,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก ขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

164 ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบ

ระบายน ้า จากถนนเพชร

รตัน์ดา หมู่บา้นรุ่งฟ้า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,120,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     รื้ อถนนระบบระบายน ้าเดิม ความยาวรวม 150.00 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 9 บ่อ ความยาวรวม 92.50 เมตร     

ก่อสรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอ้ม 

บ่อพกั จ านวน 3 บ่อ ความยาวรวม 173.50 เมตร เสรมิผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 68.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 274.00 ตารางเมตร  

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

165 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอ้มราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด 

จากเคียงเขต ซอย 1 - 

รา้นศรีวิชยัยานยนต ์ 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

1,550,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 1,108.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 1 ขา้ง 0.30 เมตร พรอ้มก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ลกึภายในเฉลีย่ 0.50 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 277.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

166 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้นนาง

นงค ์บุผา - เพชรพระนคร

ฟารม์  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 959,600 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 179 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 234.00 เมตร หรือ

มีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกวา่ 2,304.00 ตารางเมตร พรอ้มลงหินคลุก 230.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มตี

เสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

167 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากแยก อบจ. 

(ศาลา 2) - โรงงาน

กระจก  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 702,900 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 179 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 202.00 เมตร หรือ

มีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,414.00 ตารางเมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 112.00 เมตร หรือ

มีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกวา่ 672.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

168 ปรบัปรุงขยายผิวถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก และ

เสริมผิวแอสฟัสติกส์

คอนกรีต รอบสระน ้า 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

2,500,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.00 - 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

215.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.75 ตารางเมตร 

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.50 - 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

375.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656.25 ตารางเมตร 

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 240.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 720.00 ตารางเมตร 

     งานเสริมผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต ช่วงท่ี 1 ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 

140.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีเสริมผิวไมน่้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร 

     งานเสริมผิวแอสฟัสติกสค์อนกรีต ช่วงท่ี 2 ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 

234.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีเสริมผิวไมน้่อยกว่า 1,287.00 ตารางเมตร พรอ้มทาสลีู่วิ่ง (ถนนเดิม) ขนาด

กวา้ง 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,300.00 เมตร ฯลฯ  

    พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  9
4
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

169 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยรวมมิตร  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 111,500 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 181 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 60.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

170 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบา้น

อาจารยศ์ิริกร 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,187,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 333.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

171 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากเพชรพระ

นครฟารม์ - เขต

อุตสาหกรรม 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,238,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 92 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 400.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พรอ้มไหล่ทาง 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

172 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากทางเขา้

พฤกษ์พงษ์ การเ์ดน้ท ์- 

เขตติดต่อต าบลมะเริง 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 1,755,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 92 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 457.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,285.00 ตารางเมตร พรอ้มไหล่ทาง 2 ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

173 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากทางหลวง อบจ. 

- บา้นยายค า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 850,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 

500.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

174 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากหมู่บา้นเคยีงเขต 

ซอย 4 - สามแยกรา้น

วิบูลยอ์าหารป่า  

(ช่วงท่ี 1)  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

822,500 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 163 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

175 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวั

ยู พรอ้มฝาปิด จากหอพกั 

หมูหยอง - ท านบ  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

321,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 210.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

176 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรตีเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จาก 

สามแยกเจเจแลนด ์- 

หมู่บา้นเพิม่ทรพัย ์ 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

450,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 293.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  9
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

177 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นางสลิด - บา้นนางค า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

345,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มฝาปิด ยาวรวม 

ไม่นอ้ยกว่า 225.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

178 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จาก

ศาลา SML – บา้น 

นายภคิน มุสคิะโปดก  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

304,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 200.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

179 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากบา้นนายเป๊ียก - 

บา้นนางนิชนันท ์ 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

162,000 

 

 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

180 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นายเสือ - สามแยกรา้น

วิบูลยอ์าหารป่า  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

954,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 620.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

181 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยสุดลดัดา 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- 636,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 182 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาด 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง

รวมไม่น้อยกว่า 362.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

182 วางท่อระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายหมู่บา้น 

ธนาภา และขา้งวดัหนอง 

ตาคง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- 315,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     (จุดท่ี 1) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนย ์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 21.00 เมตร 

พรอ้มคืนผิวจราจร ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 21.00 เมตร 

     (จุดท่ี 2) บ่อพกัคอนกรีตส าเร็จรปู ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 10 บ่อ พรอ้มวางท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 85 ท่อน พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

183 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางสลิด รตันดอน - สาม

แยกหอพกันายบุญสม  

เสือทะเล 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ทว่มขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - 590,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อย

กว่า 269.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

  9
8
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

184 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากบา้นนายสลิด - 

บา้นนายเสร ี

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 476,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

185 ติดตั้งถงัแชมเปญ  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- - 600,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ติดตั้งถงัแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 2 ถงั 

186 ขยายท่อเมนประปา จาก

บา้นนายแสง - เคียงเขต  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหป้ระชาชน

อุปโภค-บริโภคน ้า

ท่ีสะอาดปลอดภยั 

 

 

- - - 70,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชน

อุปโภค-บริโภค

น ้าท่ีสะอาดและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขยายท่อเมนประปา ขนาดกวา้ง Ø 2” ยาวรวมไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ประตูน ้า,  

ขอ้ต่อ, ขอ้งอ (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

187 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นนายฉลว้น 

- บา้นนายเสร ี

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 - 377,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

450.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

  9
9
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

188 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหอพกั

ธญันันท ์- แยกซอย 1 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 - 490,000 

เงินเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

708.00 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลกุขา้งละ 0.20 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

189 ปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดว้ย 

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต จาก

ศูนยว์ิทยาศาสตร ์- สี่แยก

บา้นนางสมนา รุมพล 

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

604,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 375.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร งานตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

190 ปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดว้ย 

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต จาก

อนามยัหนองปลิง - บา้น

เฮียเฮง  

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

624,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 294.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีลาดยาง 

ไม่นอ้ยกว่า 2,352.00 ตารางเมตร พรอ้มงานตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

  1
0
0
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

191 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวจราจรถนนลาดยาง 

Asphaltic จากหอพกั     

พชัรินทร ์- เขตติดต่อ    

โพธ์ิกลาง 

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 554,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 92 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 350.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไมน่้อยกว่า 229.00 เมตร 

     หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยางรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,966.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

192 ก่อสรา้งถนนลาดยาง

Asphaltic จากศูนยป้์องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั - 

ส านักงานทางหลวงชนบท 

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

504,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 162 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 429.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,716.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

193 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากบา้น

อาจารยบ์ุษยา - สามแยก

วดัหนองปลิง  

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 608,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 179 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 231.00 เมตร 

     (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร  

หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 2,175.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

  1
0
1
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

194 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จาก หจก.รุจเิงิน - บา้น

นางเรณู 

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 223,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

195 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากหอพกัพชัรินทร ์- 

หมู่บา้นสสีม้  

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 4,000,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาด 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 530.00 เมตร พรอ้มเทคืนผิวจราจรกวา้ง 3.00 - 5.00 เมตร บ่อ

พกั 1 บ่อ ขนาดกวา้ง 2.00 x 3.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

196 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก และบ่อพกั

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บา้นนายบรรจง เฉาะกระ

โทก - เขตติดต่อโพธ์ิกลาง  

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - 196,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 93 

- 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาด 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพกั

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร ลึก 0.60 เมตร พรอ้มฝาเหล็ก จ านวน 7 บ่อ หรือมีความ

ยาวรวมไม่น้อยกว่า 64.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

197 ก่อสรา้งถนนลาดยาง

Asphaltic จากหลงัวดั - 

หมู่บา้นอยูส่บาย  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

835,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 162 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 663.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,315.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  1
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2
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

198 ก่อสรา้งถนนลาดยาง

Asphaltic จากสามแยก

บา้นนายโก๊ะ - เขตติดต่อ 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

126,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 162 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้ นท่ีงาน 

ลาดยางไม่นอ้ยกว่า 500.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

199 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวถนนลาดยาง Asphaltic 

จากสามแยกอยูส่บาย - 

บา้นนางสมบูรณ์  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 376,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 180 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 330.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

200 ปรบัปรุงผิวจราจรจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวถนนลาดยาง 

Asphaltic จากสามแยก

หมู่บา้นออมสิน - บา้น

นายดิเรก  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 684,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 180 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 600.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีผิว

ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

  1
0
3
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

201 ขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สามแยกบา้นตาโก๊ะ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

28,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.00 - 1.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 43.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

202 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาย

วีรพล - บา้นนางบงัอร  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

122,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 60.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

203 ยกระดบัถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหมู่บา้น 

อยู่สบาย - หมู่บา้น

ไอซแ์ลนด ์ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

246,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

204 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายน้อย  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 102,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 182 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 36.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

  1
0
4
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

205 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

ออมสิน - บา้นนางออง  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาท่ีสะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

194,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 126.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

206 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้น 

นางกุง้ - บา้นนายโต  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

327,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 99.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.30 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

207 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอ้มราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด 

ซอยบา้นนางวลัย ์ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

228,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 30.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร และก่อสรา้งรางระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหลก็ รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร 

ยาวรวมไม่น้อยกว่า 119.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

208 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยแม่ชี - 

บา้นนายป่ัน  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

198,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลีย่ 1.50-1.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 2 ขา้งๆ ละ 0.30 เมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  1
0
5
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

209 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอ้มราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก รปูตวัยู พรอ้มฝาปิด 

จากบา้นนางสมใจ - บา้น

นายไพบูลย ์ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

284,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 79.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหินคลุก 0.50 เมตร 1 ขา้ง และก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 

เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

210 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย

วีรพล - บา้นนายทองเจิม  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

61,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 40.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต  

ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง 2 ขา้งๆ ละ 0.20 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

211 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก

หมู่ท่ี 1, 3, 9, 10  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 8,669,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 13,825.00 ตารางเมตร พรอ้มถมดินพื้ นทาง 33,000.00 ลูกบากศกเ์มตร 

พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร ยาว 42.00 เมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

212 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนาง

สาหรา่ย – บา้นนางป๊อก 

รามสนัเทียะ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 103,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

213 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น

ผิวจราจรถนนลาดยาง 

Asphaltic จากทางหลวง 

224 (แสงสเตนเลส) - 

หมู่บา้นฟ้างาม  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 743,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 93 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     (ช่วงท่ี 1) จากทางหลวง 224 (แสงสเตนเลส) - หมู่บา้นฟ้างาม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 339.00 เมตร  

     (ช่วงท่ี 2) จากหมู่บา้นฟ้างาม - ทางหลวง 224 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 294.00 เมตร  

     (ช่วงท่ี 3) จากหลงัโกดงัสงวนการช่าง - หมู่บา้นอินโทรปารค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร  

     หรือมีพื้ นท่ีผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,685.00 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

214 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางกนกวรรณ  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาที่สะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- - 280,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 107.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

215 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบา้นนาย 

อาณัติชยั ขนัธรตัน์ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อการสญัจรไป

มาทีส่ะดวก และ

ปลอดภยัของ

ประชาชน 

 

 

- 316,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2562 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

476.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

216 วางท่อระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หน้าวดัหนอง 

ตะลุมปุ๊ ก  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

300,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 163 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองชา่ง 

     วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

จ านวน 10 บ่อ และก่อสรา้งทางเทา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 108.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

217 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู จากหมู่บา้นอยูส่บาย 

- เขตทหาร 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- 425,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 

250.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

218 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด หน้า

หมู่บา้นอยูส่บาย 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

38,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 25.00 

เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

219 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จากบา้น

นายหล่อ - ชุมชนเคหะ

วิลล ์ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

380,000 

เงินสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 250.00 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

220 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด ซอย

บา้นนายปรีชา แซเ่ลา้ 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

53,000 

เงนิสะสม 

1/2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 35.00 

เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

221 ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขา้ม

ถนนทางหลวง สาย 224 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - - 1,000,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 36.00 เมตร ฯลฯ (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

222 ก่อสรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 

ตวัยู พรอ้มฝาปิด จาก

หมู่บา้นเคหะวิลล ์

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อลดปัญหาน ้า

ท่วมขงัในพื้ นท่ี 

 

 

- - 351,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สามารถลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั

ในพื้ นท่ีได ้

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร พรอ้มบ่อพกั จ านวน 6 บ่อ 

ความยาวรวมไม่นอ้ยกว่า 120.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02  

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

223 ปรบัปรุงศาลากลางบา้น  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อใหศ้าลากลาง

หมู่บา้น มีความ

พรอ้มในการจดั

กิจกรรมต่างๆ 

 

 

200,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ศาลากลาง

หมู่บา้น มีความ

พรอ้มในการจดั

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงศาลากลางบา้น ขนาด 9.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ติดตั้งผนังอลมูิเนียม ก่อผนัง

อิฐบล็อกฉาบเรียบ อ่างลา้งมือ ฝ้าเพดาน ปูพื้ นกระเบื้ อง ฯลฯ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

224 ติดตั้งระบบถงัประปา

บาดาล 

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น ้าใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

 

- 

 

- 471,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีน ้า

ใชเ้พื่อการ

อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ติดตั้งระบบถงัประปาบาดาล ขนาด 20.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มฐาน เจาะบ่อบาดาล ซมัเมอรแ์บบจุม่

น ้าได ้พรอ้มถงักรอง พรอ้มเดินท่อเมนประปา ท่อ PVC ชั้น 8.5 เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2.0 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 

400.00 เมตร พรอ้มอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

225 ก่อสรา้งซุม้ทางเขา้หมู่บา้น เพื่อแสดงท่ีตั้ง และ

ปรบัปรุงภูมทิศัน์

ของหมู่บา้นให้

สวยงาม 

 

 

- - - 4,000,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

สะดวกกบัผูม้า

ติดต่อ 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งซุม้ทางเขา้หมู่บา้น ทั้ง 10 หมู่บา้น ซุม้ละ 400,000 บาท 

226 ก่อสรา้งและติดตั้งป้าย

บอกชื่อซอย/ถนน ในเขต 

อบต.หนองบวัศาลา หมู่ 

1-10 

เพื่อใหเ้กิดความ

สะดวกกบัผูม้า

ติดต่อ และเกิด

ความเป็นระเบียบ

และสวยงามแก่

ชุมชน 

 

 

500,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 157 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

สะดวกกบัผูม้า

ติดต่อ และเกิด

ความเป็น

ระเบียบและ

สวยงามแก่

ชุมชน 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งและติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย/ถนน ในเขต อบต.หนองบวัศาลา ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 2.00 

เมตร ชนิดเสาเหล็ก พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  1
1
0
 



แบบ ผ.02  

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

227 ปรบัปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสรา้งในเขตต าบล 

เพื่อใหโ้ครงสรา้ง

พื้ นฐานในเขต

ต าบล มีสภาพที่ดี

อยู่เสมอ และ

รองรบักบัการใช้

งานของประชาชน

ไดเ้ต็มท่ี 

 

 

200,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 163 

200,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 182 

200,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 94 

200,000 200,000 จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

โครงสรา้ง

พื้ นฐาน มีสภาพ

ท่ีดีอยู่เสมอ และ

รองรบักบัการใช้

งานของ

ประชาชนได้

เต็มท่ี 

กองช่าง 

     บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งต่างๆ เช่น ถนน สะพาน บ่อบาดาล ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
1
1
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 1 การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ดา้นการพฒันาสงัคม 

 3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  • แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 แกจ้นคนโคราชต าบล 

หนองบวัศาลา 

เพื่อสรา้งอาชีพ

และรายไดใ้หก้บั

ประชาชน ลด

ปัญหาการว่างงาน 

จดักิจกรรมแกจ้น

คนโคราช โดยให้

ความช่วยเหลือ

ครวัเรือนท่ีตก

เกณฑ ์จปฐ. 

15,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 153 

15,000 15,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 83 

15,000 15,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีงาน

ท า และมีรายได้

เพิ่มข้ึน ปัญหา

การว่างงานลด

น้อยลง 

กองสวสัดิการ 

2 ฝึกอบรมส่งเสรมิอาชีพ

และศึกษาดูงานกลุม่สตร ี

เพื่อใหค้วามรูแ้ละ

ทกัษะดา้นต่างๆ 

และไปศึกษาการ

ปฏิบติัจริง 

กลุ่มผูน้ าและกลุ่ม

ผูน้ าสตรีต าบล

หนองบวัศาลา 

500,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

- - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กลุ่มผูน้ าและ

กลุม่ผูน้ าสตรี มี

ความรูเ้รื่อง

อาชีพใหม่ๆ 

กองสวสัดิการ 

3 อบรมสง่เสริมกิจกรรม

พฒันาบทบาทสตรี และ

ผูน้ าชุมชน ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพยีงและ

ศึกษาดงูาน 

เพื่อใหค้วามรูแ้ละ

ทกัษะดา้นต่างๆ 

และไปศกึษาการ

ปฏิบติัจริง 

กลุ่มผูน้ าและกลุ่ม

ผูน้ าสตรีต าบล

หนองบวัศาลา 

- 850,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 169 

850,000 850,000 850,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กลุม่ผูน้ าและ

กลุ่มผูน้ าสตรี มี

ความรูเ้รื่อง

อาชีพใหม่ๆ 

กองสวสัดิการ 

4 ฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อใหค้วามรูเ้รื่อง

อาชีพต่างๆ เป็น

การเพิ่มรายได้

ใหก้บัประชาชน 

ประชาชนต าบล

หนองบวัศาลา ท่ีมี

ความสนใจ 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 169 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 82 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนท่ีเขา้

ร่วมโครงการ

ไดร้บัความรู ้

เรื่องอาชีพเสริม 

กองสวสัดิการ 

 

  1
1
2
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 ส่งเสรมิสินคา้ OTOP / 

อย. ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อสนับสนุนให้

กลุ่มอาชีพ ผ่าน

กระบวนการเป็น 

สินคา้ OTOP/ อย. 

ต าบลหนองบวั

ศาลา 

กลุ่มอาชีพผ่าน

กระบวนการเป็น

สินคา้ OTOP/ อย. 

ต าบลหนองบวั

ศาลา 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

20,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กลุม่อาชีพผ่าน

เขา้เป็นสินคา้ 

OTOP/อย. 

ต าบลอย่างน้อย 

2 ผลิตภณัฑ ์

กองสวสัดิการ 

6 อบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 

Tmall.com และรบัลง 

ทะเบียนผลิตภณัฑชุ์มชน 

ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพมี

ช่องทางการตลาด

เพิ่มข้ึน และ

ส่งเสรมิศกัยภาพ

ของชุมชน เรื่อง

การรวมกลุม่ให้

เกิดความเขม้แข็ง 

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑใ์น

ชุมชน กลุ่มอาชีพ

และผูน้ าชุมชน 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 169 

- - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมี

ช่องทาง

การตลาด

เพิ่มข้ึน และ

ส่งเสรมิ

ศกัยภาพของ

ชุมชนเรื่องการ

รวมกลุ่มใหเ้กิด

ความเขม้แข็ง 

กองสวสัดิการ 

7 อบรมส่งเสริมสินคา้

ผลิตภณัฑชุ์มชนต าบล/  

อย. หนองบวัศาลา และ

ศึกษาดูงาน 

เพื่อส่งเสริม

ผลิตภณัฑต์ าบล / 

อย. หนองบวัศาลา 

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

จดัอบรมส่งเสรมิ

ผลิตภณัฑต์ าบล / 

อย. หนองบวัศาลา 

และศึกษาดูงาน 

ใหก้บักลุ่มอาชีพ 

- - 200,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 83 

200,000 200,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพไดร้บั

ความรูแ้ละเห็น

ตวัอย่างสินคา้ 

OTOP 

กองสวสัดิการ 

 

 

 

 

  1
1
3
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 1 การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ดา้นการพฒันาสงัคม 

 3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา

เกษตร ต าบลหนองบวั

ศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใชเ้ป็นอาคาร

พฒันาความรูด้า้น

การเกษตร 

 

 

250,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้บั

ความรูเ้กี่ยวกบั

การเกษตร

ใหม่ๆ 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
1
4
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ีความสมบูรณอ์ย่างยัง่ยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 10 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

 4. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  • แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บา้นเรือนน่าอยู่ หมู่บา้น

สะอาด 

เพื่อใหป้ระชาชน

ในพื้ นท่ีปราศจาก

โรคและมีสุขภาพท่ี

ดี 

จดักิจกรรม

บา้นเรือนน่าอยู ่

หมู่บา้นสะอาดใน

ทุกหมู่บา้น 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 138 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 150 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 64 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน  

กอง

สาธารณสุข 

2 เฝ้าระวงัสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นการ

ป้องกนัปัญหา

สิ่งแวดลอ้มท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

จดักิจกรรมเฝ้า

ระวงัปัญหา

สิ่งแวดลอ้มภายใน

ต าบล 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 138 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 150 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 65 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

สภาพแวดลอ้ม

ในต าบลปลอด

จากปัญหาดา้น 

สิ่งแวดลอ้ม 

กอง

สาธารณสุข 

3 รณรงคด์า้นสิ่งแวดลอ้ม 

(Big Cleaning Day) 

เพื่อส่งเสริมให้

ชุมชนตระหนักถึง

ความส าคญัของ

การรกัษา

สิ่งแวดลอ้ม 

จดักิจกรรมรณรงค์

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

(Big Cleaning 

Day) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ชุมชนตระหนัก

ถึงความส าคญั

ของการรกัษา

สิ่งแวดลอ้ม 

กอง

สาธารณสุข 

4 จดักิจกรรมรณรงคร์กัษา

ความสะอาด และอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ เน่ือง

ในวนัส าคญัของชาติ 

เพื่อรณรงคร์กัษา

ความสะอาด และ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาติ เน่ืองใน

วนัส าคญั 

จดักิจกรรมรณรงค์

รกัษาความสะอาด 

และอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

ธรรมชาติ 

- 50,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ชุมชนตระหนัก

ถึงความส าคญั

ของการรกัษา

สิ่งแวดลอ้ม 

กอง 

สาธารณสุข 

 

  1
1
5
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ีความสมบูรณอ์ย่างยัง่ยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 10 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 4. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  • แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จา้งเหมาบุคคลภายนอก 

ปฏิบติังานดา้นรกัษาความ

สะอาด 

เพื่อใหเ้กิดความ

เป็นระเบียบ 

เรียบรอ้ย สะอาด 

สวยงามของชุมชน 

จา้งเหมาบุคคล 

ภายนอก เพื่อ

ปฏิบติังานดา้น

รกัษาความสะอาด 

500,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 149 

700,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 163 

500,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 78 

500,000 500,000 จ านวน

บุคคลท่ี

จา้งเหมา 

ชุมชนเกิดความ

เป็นระเบียบ 

เรียบรอ้ย 

สะอาดสวยงาม 

กอง

สาธารณสุข 

2 ธนาคารวสัดุรีไซเคิล เพื่อใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

จดัการขยะ และ

รูจ้กัการน าขยะไป

ใชป้ระโยชน์ 

จดัตั้งธนาคารวสัดุ 

รีไซเคิล 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 149 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 163 

50,000 50,000 50,000 จ านวน

ธนาคาร

วสัดุ 

รีไซเคิล 

ประชาชนไดม้ี

ส่วนร่วมในการ

จดัการขยะและ

รูจ้กัการน าขยะ

ไปใชป้ระโยชน์ 

กอง

สาธารณสุข 

3 อบรมและรณรงคจ์ดัการ

ขยะมูลฝอย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

จดัการขยะ และ

รูจ้กัการน าขยะไป

ใชป้ระโยชน์ 

อบรมและรณรงค์

จดัการขยะมลูฝอย 

ใหแ้ก่ประชาชนใน

ต าบล 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 149 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 163 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 78 

150,000 150,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดม้ี

ส่วนร่วมในการ

จดัการขยะ และ

รูจ้กัการน าขยะ

ไปใชป้ระโยชน์ 

กอง

สาธารณสุข 

4 ผลิตน ้าหมกัอินทรีย์

ชีวภาพจากขยะอินทรยี ์

เพื่อลดปริมาณขยะ

อินทรียภ์ายใน

ชุมชนลงได ้

ผลิตน ้าหมกั

อินทรียช์ีวภาพจาก

ขยะอินทรีย ์

- 50,000 - - - ปริมาณท่ี

ผลิตได ้

สามารถลด

ปริมาณมูลฝอย

อินทรียจ์าก

ชุมชนลงได ้

กอง 

สาธารณสุข 

 

  1
1
6
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 อบรมการท าปุ๋ ยหมกั

ชีวภาพจากขยะอินทรยี ์

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีการคดั

แยกขยะมูลฝอย

อินทรียม์าท าปุ๋ ย 

อบรมใหค้วามรู ้

การท าปุ๋ ยหมกั

ชีวภาพจากขยะ

อินทรียแ์ก่

ประชาชนผูส้นใจ

และเกษตรกร 

- 50,000 50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 78 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ปริมาณมูลฝอย

อินทรียล์ดลง 

และมีการใช้

ประโยชน์จาก

มูลฝอยอินทรีย์

เพิ่มข้ึน 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
1
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยัง่ยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 10 ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 4. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบ 

สระน ้า  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระ ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

300,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 157 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ 

สระ มีความ

สวยงาม เป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงภูมิทศัน์รอบสระน ้า หินใหญ่ยาแนว ยาวไม่นอ้ยกว่า 100.00 เมตร ขนาดกวา้ง 2.50 x 2.00 

เมตร พรอ้มจดัท าสวนหย่อม พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

2 ปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบ 

สระน ้า (ช่วงท่ี 2)  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระ ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

4,400,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ 

สระ มีความ

สวยงาม เป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงภูมิทศัน์รอบสระน ้า ก่อสรา้งทางวิ่งรอบสระน ้า ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 

330.00 เมตร ติดตั้งราวเหล็กอาบสงักะสีรอบสระน ้า ฯลฯ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

3 โคมไฟสวนสาธารณะ 

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม ให้

มีความสวยงาม 

เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

 

 

- - - 480,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ มี

ความสวยงาม 

เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     โคมไฟสวนสาธารณะ ความสูงไมน่้อยกว่า 3.00 เมตร จ านวน 45 ตน้ พรอ้มติดตั้งตามมาตรฐาน

ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

 

  1
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ก่อสรา้งทางวิ่งรอบสระน ้า 

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระ ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

4,400,000 

 

 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ 

สระ มีความ

สวยงาม เป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งทางวิ่งรอบสระน ้า ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 425.00 เมตร ติดตั้งราวเหล็ก

อบสงักะสีรอบสระน ้า ฯลฯ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

5 ก่อสรา้งลู่วิ่งรอบสระน ้า 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระ ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

- - - 10,000,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ 

สระ มีความ

สวยงาม เป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งลู่วิ่งรอบสระน ้า ขนาดลู่วิง่กวา้ง 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 770.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่นอ้ย

กว่า 1,925.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

6 ปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบสระ

น ้า หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระน ้า ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

2,500,000 

 

 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบสระน ้า

มีความสวยงาม 

เป็นระเบียบ 

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงภูมิทศัน์รอบสระน ้า 

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

215.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.75 ตารางเมตร 

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

375.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656.25 ตารางเมตร 

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 

เมตร หรือมีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 720.00 ตารางเมตร 

     งานเสริมผิวแอสฟัสติกสค์อนกรีต ช่วงท่ี 1 ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 

140.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีเสริมผิวไมน่้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร 

 

  1
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

        งานเสริมผิวแอสฟัสติกสค์อนกรีต ช่วงท่ี 2 ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 

234.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีเสริมผิวไมน่้อยกว่า 1,287.00 ตารางเมตร พรอ้มทาสลีู่วิ่ง (ถนนเดิม) ขนาด

กวา้ง 1.50 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 1,300.00 เมตร ฯลฯ พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

   

7 จดัสวนหย่อม บริเวณศูนย์

พฒันาเด็กเล็กหนองตาคง 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม ให้

มีความสวยงาม 

เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

 

 

- - - 400,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ มี

ความสวยงาม 

เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 1,875.00 ตารางเมตร พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

8 ถมดินสระน ้า 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระ ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

- - 1,200,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ 

สระ มีความ

สวยงาม เป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาวไมน้่อยกว่า 73.00 เมตร ลึก 8.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  

1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

9 ถมดินหนา้ศาลตาปู่  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม

รอบสระ ใหม้ี

ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

- - 655,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 93 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สภาพแวด 

ลอ้มรอบ 

สระ มีความ

สวยงาม เป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย 

กองช่าง 

     ค่าถมดินปรบัระดบัพื้ นท่ี จุดท่ี 1 พื้ นท่ี 1,816.75 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร มีปรมิาณดินถม 

2,725.13 ลูกบาศกเ์มตร 

     ค่าถมดินปรบัระดบัพื้ นท่ี จุดท่ี 2 พื้ นท่ี 180.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร มีปริมาณดินถม 

333.00 ลูกบาศกเ์มตร 

     หรือมีปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 3,058.13 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  1
2
0
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้ีความสมบูรณอ์ย่างยัง่ยืน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 4. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  • แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

(อพ.สธ.) 

เพื่ออนุรกัษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของต าบล 

และปลูกฝังใหเ้ด็ก

และเยาวชนมี

จิตส านึกในการ

อนุรกัษ์ธรรมชาติ 

จดักจิกรรมอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช อนั

เน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

(อพ.สธ.) 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 165 

80,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 185 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 95 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน

ไดร้บัการ

ปลูกฝังจิตส านึก

ในการอนุรกัษ์

ธรรมชาติ 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

2 ฝึกอบรมและส่งเสริม

อาชีพเกษตรและศึกษาดู

งาน เพื่อพฒันาวิถีเกษตร 

ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรในต าบล 

ไดร้บัความรู ้

ใหม่ๆ ในการ

ประกอบอาชีพ 

จดัอบรมส่งเสรมิ

ใหค้วามรูแ้ละ

ประสบการณ์แก่

เกษตรกรในเขต

พื้ นท่ี พรอ้มศึกษา

ดงูาน 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 164 

250,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 183 

250,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 94 

250,000 250,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เกษตรกรไดร้บั

ความรู ้สามารถ

พฒันาอาชีพ

ของตนเองได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

3 ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรในต าบล 

ไดร้บัความรู ้

ใหม่ๆ ในการ

ประกอบอาชีพ 

จดัอบรมส่งเสรมิ

ใหค้วามรูแ้ละ

ประสบการณ์ตาม

แนวเกษตรทฤษฎี

ใหม ่

80,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 164 

80,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เกษตรกรไดร้บั

ความรู ้และ 

สามารถพฒันา

อาชีพของตนเอง

ได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

  1
2
1
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ส่งเสรมิและสนับสนุนศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้

กลุม่เกษตรกร

ไดร้บัความรูแ้ละ

วิทยาการใหม่ๆ ไป

ปรบัใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

ใหก้ารสนับสนุน

การด าเนินงาน 

ศูนยถ์่ายทอด

เทคโนโลยี 

การเกษตร 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 164 

50,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กลุ่มเกษตรกร 

สามารถน า

ความรูแ้ละ

วิทยาการใหม่ๆ 

ไปใชไ้ดเ้กดิ

ประโยชน์ 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

5 ทอ้งถ่ินไทย รวมใจภกัด์ิ 

รกัษ์พื้ นท่ีสีเขียว 

เพื่อส่งเสริมการ

แกไ้ขปัญหาภาวะ

โลกรอ้น โดยเพิ่ม

พื้ นท่ีสีเขียวภายใน

ต าบล 

เพิ่มพื้ นท่ีสเีขียวใน

ต าบล โดยก่อสรา้ง 

ขยายพื้ นท่ีปรบัปรุง 

สวนสาธารณะและ

ปลูกตน้ไม ้

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 165 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 185 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 95 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ต าบล ไดม้ีส่วน

ร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาภาวะโลก

รอ้น และ

สามารถสรา้ง

อากาศท่ีดีใน

ต าบลได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

6 ฝึกอบรมส่งเสรมิอาชีพ

การเลี้ ยงไก่พนัธุไ์ข่ เสรมิ

ไอโอดีน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ

ใหเ้กษตรกรมี

ความเขม้แข็งและ

ยัง่ยืน 

ฝึกอบรมส่งเสรมิ

อาชีพการเลี้ ยงไก่

พนัธุไ์ข่ เสริม

ไอโอดีน ใหแ้ก่

เกษตรกร 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 184 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 94 

20,000 20,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เกษตรกรมี

รายไดเ้สรมิ เกดิ

ความเขม้แข็ง

และยัง่ยืน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

7 ฝึกอบรมเพิม่ประสทิธิภาพ

ผลผลิต กลุม่ผูป้ลูกมนั

ส าปะหลงั 

เพื่อสนับสนุนให้

เกษตรกรผูป้ลูก

มนัส าปะหลงั มี

ผลผลิตสูงข้ึน 

ฝึกอบรมเพิม่

ประสิทธิภาพ

ผลผลิต กลุ่มผูป้ลูก

มนัส าปะหลงั 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 184 

- - - จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

เกษตรกรผูป้ลูก

มนัส าปะหลงั มี

ผลผลิตสูงข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

  1
2
2
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 อบรมความรูใ้หแ้ก่

เกษตรกร เพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตพืช 

ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและ

เพิ่มพูนความรู ้

แนวคิดปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

ใหแ้ก่เกษตรกร 

อบรมใหค้วามรูแ้ก่

เกษตรกร ในต าบล

หนองบวัศาลา 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 184 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 95 

20,000 20,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

เกษตรไดร้บั

ความรูแ้ละ

สามารถน าหลกั

ปรชัญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงมา

ประยุกตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ดา้นการพฒันาสงัคม 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณคา่ทางสงัคม 

  • แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

มีงานท าของนักเรียน 

นักศึกษา ใหม้ีรายได้

ระหวา่งเรยีน 

เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษา 

มีรายไดร้ะหว่าง

เรียน ลดภาระ

ค่าใชจ้่ายใน

ครอบครวั 

จดักจิกรรมส่งเสริม

ใหนั้กเรียน 

นักศึกษา มีงานท า

ในช่วงปิดภาค

เรียนหรือในช่วง

วนัหยุด 

80,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 108 

80,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 105 

100,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 24 

100,000 100,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

นักเรียน 

นักศึกษา มี

รายไดร้ะหว่าง

เรียน และลด

ภาระคา่ใชจ้่าย

ในครอบครวั 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

2 สงเคราะหพ์ฒันาคุณภาพ

ชีวิต (เมตตาปรารถนาดี) 

เด็ก สตรี คนชรา ผูด้อ้ย 

โอกาส และผูย้ากไร ้

เพื่อเป็นการแสดง

ความเมตตาปราณี

แก่เด็ก สตรี 

คนชรา ผูด้อ้ย 

โอกาส และ 

ผูย้ากไร ้

เด็ก สตรี คนชรา 

ผูด้อ้ยโอกาส และ 

ผูย้ากไร ้ในต าบล

หนองบวัศาลา 

- 26,400 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 106 

- 

 

- 

 

- 

 

จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็ก สตรี 

คนชรา ผูด้อ้ย 

โอกาส และ 

ผูย้ากไร ้ไดร้บั

การพฒันา

คุณภาพชีวิตให ้

ดีข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

  1
2
4
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 การเสริมสรา้งความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 8 ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงท่ีดี 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

เฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศร ี

สินทรมหาวชริาลงกรณฯ 

พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  

รชักาลท่ี 10 

เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินตอ่

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศร ี

สินทรมหาวชริาลง

กรณฯ พระวชิร

เกลา้เจา้อยู่หวั  

รชักาลที่ 10 

จดักิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ เฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินท

รมหาวชิราลงกรณ

ฯ พระวชิรเกลา้

เจา้อยูห่วั  รชักาล

ท่ี 10 

- - 30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 23 

30,000 30,000 จ านวน 

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินไดแ้สดง 

ออกถึงความ

จงรกัภกัดีต่อ

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดีศร ี

สินทรมหาวชริา

ลงกรณฯ พระ 

วชิรเกลา้

เจา้อยูห่วั  

รชักาลท่ี 10 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

  1
2
5
 



แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา 

พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระ

บรมราชินี 

 

เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินต่อสมเด็จ

พระนางเจา้สุทิดา 

พชัรสุธาพิมล

ลกัษณ พระบรม

ราชินี 

จดักิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ เฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้

สุทิดา พชัรสุธา

พมิลลกัษณ พระ

บรมราชินี 

 

- - 30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 23 

30,000 30,000 จ านวน 

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินได้

แสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ต่อสมเด็จพระ

นางเจา้สุทิดา 

พชัรสุธาพิมล

ลกัษณ พระบรม

ราชินี 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพนัปีหลวง 

เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินต่อสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง 

จดักจิกรรมเฉลิม

พระเกยีรติ เฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรม 

ราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพนัปี

หลวง 

- - 30,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หนา้ 23 

30,000 30,000 จ านวน

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินได้

แสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ต่อสมเด็จพระ

นางเจา้สริิกิต์ิ 

พระบรมราชินี 

นาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปี

หลวง 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินต่อสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวั 

จดักิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 107 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 105 

- - - จ านวน 

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินได้

แสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ต่อสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินต่อสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 

จดักิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรม 

ราชินีนาถ 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 107 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 104 

- - - จ านวน 

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินได้

แสดงออกถึง

ความจงรกัภกัดี

ต่อสมเด็จพระ

นางเจา้สริิกิต์ิ 

พระบรม 

ราชินีนาถ 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

6 ประดบัธงวนัส าคญัของ

ชาติและศาสนา 

เพื่อแสดงความ

จงรกัภกัดีและ

เฉลิมฉลองในวนั

ส าคญัต่างๆ 

ประดบัธงวนัส าคญั

ของชาติและ

ศาสนา ในต าบล 

100,000 100,000 - - - จ านวน

กิจกรรม 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินไดแ้สดง

ความจงรกัภกัดี

และเฉลมิฉลอง

ในวนัส าคญั

ต่างๆ 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 การเสริมสรา้งความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 8 ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กิจกรรมวนัแม่ ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กหนองตาคง 

เพื่อแสดงออกถึง

ความกตญัญ

กตเวที 

จดักิจกรรมวนัแม่

แห่งชาติ 

- 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 136 

- - - จ านวน 

กิจกรรม 

นักเรียนได้

แสดงความ

กตญัญูกดเวที 

กอง

การศึกษา 

2 กิจกรรมวนัแม่ ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

เพื่อแสดงออกถึง

ความกตญัญ

กตเวที 

จดักจิกรรมวนัแม่

แห่งชาติ 

- 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 136 

- - - จ านวน 

กิจกรรม 

นักเรียนได้

แสดงความ

กตญัญูกดเวที 

กอง

การศึกษา 

3 กิจกรรมวนัแม่ วนัเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถใน

รชักาลท่ี 9 ของศนูย์

พฒันาเด็กเล็กหนองตาคง 

เพื่อแสดงออกถึง

ความกตญัญ

กตเวที 

จดักจิกรรมวนัแม่

แห่งชาติ 

- - 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 51 

5,000 5,000 จ านวน 

กิจกรรม 

นักเรียนได้

แสดงความ

กตญัญูกดเวที 

กอง

การศึกษา 

4 กิจกรรมวนัแม่ วนัเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถใน

รชักาลที่ 9 ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

เพื่อแสดงออกถึง

ความกตญัญ

กตเวที 

จดักิจกรรมวนัแม่

แห่งชาติ 

- - 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 51 

5,000 5,000 จ านวน 

กิจกรรม 

นักเรียนได้

แสดงความ

กตญัญูกดเวที 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 การเสรมิสรา้งความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ และความปลอดภยัในชวีิตและทรพัยส์ินของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 9 ดา้นการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์ิน 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ปกป้องสถาบนัส าคญัของ

ชาติ 

เพื่อใหป้ระชาชน

ตระหนักถึงความ 

ส าคญัของสถาบนั

ส าคญัของชาติ 

จดักจิกรรมรณรงค์

ในการปกป้อง

สถาบนัส าคญัของ

ชาติ 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 121 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 124 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 39 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนเห็น

ความส าคญัใน

การปกป้อง

สถาบนัส าคญั

ของชาติ 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

2 จดัตั้งศูนยอ์ านวยการ

ความปลอดภยัทางถนน 

ช่วงเทศกาลส าคญั 

เพื่อป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนน 

ในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งศูนยอ์ านวย

ความปลอดภยัทาง

ถนน ในช่วง

เทศกาลส าคญั 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 121 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 124 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 39 

50,000 50,000 จ านวน

กิจกรรม 

เกดิความ

ปลอดภยัในการ

ใชร้ถ ใชถ้นน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

3 รณรงคล์ดอุบติัเหตุทาง

ถนน ช่วงเทศกาลส าคญั 

เพื่อป้องกนัและลด

ความเสี่ยงจากการ

เกิดอุบติัเหตุทาง

ถนน ในช่วง

เทศกาล 

จดักิจกรรมรณรงค์

ป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนน 

ในช่วงเทศกาล 

40,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 121 

40,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 124 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 39 

50,000 50,000 จ านวน

กิจกรรม 

ป้องกนัและลด

ความเสี่ยงจาก

การเกิด

อุบติัเหตุทาง

ถนนได ้

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

  1
2
9
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 สรา้งเสริมความรกัความ

สามคัคีปรองดอง

สมานฉนัท ์

เพื่อใหป้ระชาชน

ในพื้ นท่ี เกดิความ

รกัความสามคัคี 

ไม่เกิดความ

แตกแยก 

จดักิจกรรมสรา้ง

ความรกัความ

สามคัคีปรองดอง

สมานฉนัท ์ใหก้บั

ประชาชนในพื้ นท่ี 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

 หนา้ 121 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 124 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 39 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนใน

พื้ นท่ี เกิดความ

รกัความสามคัคี 

ไม่เกิดความ

แตกแยก 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

5 ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

กฎหมายจราจร แก่

ประชาชนทัว่ไป 

เพื่อป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนน 

จดัอบรมใหค้วามรู ้

เกี่ยวกบักฎหมาย

จราจรแก่

ประชาชน 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 121 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 124 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 39 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เกิดความ

ปลอดภยัในการ

ใชร้ถ ใชถ้นน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

6 ฝึกอบรมการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยัในชุมชนและ

โรงงานอุตสาหกรรม ใน

เขตต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อใหป้ระชาชน

รูจ้กัป้องกนัและ

ปฏิบติัตนไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง หากเกิด

อคัคีภยั 

จดัฝึกอบรมการ

ป้องกนัและระงบั

อคัคีภยัในชุมชน

และโรงงาน

อุตสาหกรรม ใน

เขตต าบลหนองบวั

ศาลา 

- 50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 125 

50,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หนา้ 40 

50,000 50,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

ประชาชนรูจ้กั

ป้องกนัและ

ปฏิบติัตนได้

อย่างถูกตอ้ง 

หากเกิดอคัคีภยั 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

7 ฝึกอบรมดบัเพลิงและ

ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ใหก้บั

พนักงานและลูกจา้ง

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา 

เพื่อใหพ้นักงาน

และลูกจา้งรูจ้กั

ป้องกนัและปฏิบติั

ตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

หากเกิดอคัคีภยั 

จดัฝึกอบรม

ดบัเพลิงและ

ฝึกซอ้มอพยพหนี

ไฟ ใหก้บัพนักงาน

และลูกจา้ง 

- 30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 125 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 40 

50,000 50,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

พนักงานและ

ลูกจา้งรูจ้กั

ป้องกนัและ

ปฏิบติัตนได้

อย่างถูกตอ้ง 

หากเกิดอคัคีภยั 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

  1
3
0
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

การดบัเพลิงเบื้ องตน้ และ

การอพยพหนีไฟ ใหแ้ก่

สถานศึกษาในเขตต าบล 

เพื่อใหค้รูและ

นักเรียนรูจ้กั

ป้องกนัและปฏิบติั

ตน ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งหากเกิด

อคัคีภยั 

จดัฝึกอบรมให้

ความรูเ้กีย่วกบัการ

ดบัเพลิงเบื้ องตน้ 

และการอพยพหนี

ไฟใหแ้ก่

สถานศึกษา 

ในเขตต าบล 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 121 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 125 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 40 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ครูและนักเรยีน 

รูจ้กัป้องกนัและ

ปฏิบติัตน ได้

อย่างถูกตอ้ง 

หากเกิดอคัคีภยั 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

9 ฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อใหก้ารบรรเทา

สาธารณภยั มี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

จดัฝึกอบรม

ทบทวนแผน

ป้องกนัภยัฝ่าย 

พลเรือน 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 124 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 127 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 43 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

การบรรเทา  

สาธารณภยั 

มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

10 ฝึกอบรมการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั (ภยั

ธรรมชาติ) ใหแ้ก่

ประชาชน 

เพื่อใหก้ารบรรเทา 

สาธารณภยั เกิด

ประสิทธิภาพ 

จดัฝึกอบรมการ

ป้องกนัและการ

บรรเทาสาธารณ

ภยั (ภยัธรรมชาติ) 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 124 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 127 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 43 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

การบรรเทา 

สาธารณภยั 

มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

11 จดัท าตูเ้ก็บถงัดบัเพลิง 

(ถงัคู่) 

เพื่อใหก้ารบรรเทา 

สาธารณภยั เกิด

ประสิทธิภาพ 

ตูข้นาด 60 x 70 x 

20 เซนติเมตร 

พรอ้มติดตั้งหลงัคา

คลุมสูง 2.00 

เมตร จ านวน 12 

ชุด 

- - 114,000 - - จ านวน

หมู่บา้นท่ี

ไดร้บั

ประโยชน์ 

การบรรเทา 

สาธารณภยั 

มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

 

 

 

  1
3
1
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 5 ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ควบคุมและป้องกนัโรค

เอดส ์

เพื่อใหเ้ยาวชน

และ/หรือ

ประชาชนทัว่ไป

ตระหนักถึงความ 

ส าคญัของการ

ควบคุมและ

ป้องกนัโรคเอดส ์

อบรมใหค้วามรู ้

เพื่อควบคุมและ

ป้องกนัโรคเอดส ์

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 138 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 150 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 64 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนให้

ความส าคญักบั

ปัญหาโรคเอดส ์

และป้องกนั

ตนเองจากโรค

ได ้

กอง

สาธารณสุข 

2 รณรงคป้์องกนัโรคพิษ 

สุนัขบา้ 

เพื่อเป็นการเฝ้า

ระวงั ป้องกนั และ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา้ 

จดักิจกรรมในการ

ป้องกนั และ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา้ 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 138 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 150 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 64 

150,000 150,000 จ านวน

กิจกรรม 

ต าบลหนองบวั

ศาลา ปลอด

จากการแพร่

ระบาดของโรค

พิษสุนัขบา้ 

กอง

สาธารณสุข 

3 รณรงคป้์องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก 

เพื่อเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุม 

การแพร่ระบาด 

ของโรค

ไขเ้ลือดออก 

จดักิจกรรมป้องกนั 

ควบคุม การแพร่ 

ระบาดของโรค 

ไขเ้ลือดออก 

200,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 138 

200,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 150 

200,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 65 

200,000 200,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ต าบลหนองบวั

ศาลา ไมม่ีการ

แพร่ระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออก 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

  1
3
2
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 รณรงคป้์องกนัและควบคุม

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

เพื่อเป็นการเฝ้า

ระวงั ป้องกนั และ

ควบคุมโรค ติดต่อ

และไม่ติดต่อ 

จดัหาเวชภณัฑ/์ยา 

รวมถึงการรณรงค์

ในการป้องกนั และ

ควบคุมโรคติดต่อ

และไม่ติดต่อ 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 138 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 151 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 65 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ต าบลหนองบวั

ศาลา ไมม่ีการ

แพร่ระบาดของ

โรคติดต่อและ

ไม่ติดต่อ 

กอง

สาธารณสุข 

5 สุขาภิบาลอาหาร เพื่อใหผู้ป้ระกอบ 

การรา้นจ าหน่าย

อาหาร มีความรู ้

ดา้นสุขาภิบาล 

อาหาร และ

สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้

อบรมใหค้วามรู ้

ดา้นสุขาภิบาล

อาหาร แก่

ผูป้ระกอบการรา้น

จ าหน่ายอาหาร 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 138 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 151 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 65 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูป้ระกอบการ

รา้นจ าหน่าย

อาหาร มีความรู ้

ดา้นสุขาภิบาล 

อาหาร  

กอง

สาธารณสุข 

6 อบรมและศึกษาดูงาน

อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อใหง้านดา้น

สาธารณสุขชุมชน 

เกิดประสิทธิภาพ

อย่างเต็มท่ี 

อบรมและศึกษา 

ดูงาน ดา้นงาน 

อาสาสมคัร

สาธารณสุข 

300,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 138 

300,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

งานดา้น

สาธารณสุข

ชุมชน เกิด

ประสิทธิภาพ

อย่างเต็มท่ี 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

  1
3
3
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 อบรมใหค้วามรูแ้กนน า 

ในการป้องกนัโรคระบาด 

เพื่อใหผู้น้ าชุมชน/

หมู่บา้น มีความรู ้

ในการป้องกนัโรค

ระบาด และ

สามารถถา่ยทอด 

ความรูใ้หก้บั 

ประชาชนได ้

อบรมใหค้วามรู ้

แกนน า ในการ

ป้องกนัโรคระบาด 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 139 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 151 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 65 

30,000 30,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูน้ าชุมชน/

หมู่บา้น ม ี

ความรูใ้นการ

ป้องกนัโรค

ระบาด และ 

สามารถ

ถ่ายทอดความรู ้

ใหก้บัประชาชน

ได ้

กอง

สาธารณสุข 

8 อนามยัแมแ่ละเด็ก เพื่อใหม้ารดาหลงั

คลอด มีความรู ้

และดูแลทารกได้

อย่างถูกตอ้ง 

อบรมใหค้วามรูแ้ก่

มารดาหลงัคลอด 

- 100,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

มารดาหลงั

คลอด มีความรู ้

และดูแลทารก

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

กอง

สาธารณสุข 

9 ส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอาย ุ

ในต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อคดักรอง

สุขภาพ และ

ส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุ

ใหดี้ข้ึน 

ออกตรวจสุขภาพ

ผูสู้งอายุ พรอ้มทั้ง

ใหค้วามรูแ้ละ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของ

ผูสู้งอายุ 

- 100,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูสู้งอายุมี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ไม่

เจ็บป่วยดว้ยโรค

หรืออุบติัเหตุท่ี

เกิดจากการ

ปฏิบติัตนท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

  1
3
4
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ป้องกนัโรคเอดสแ์ละ

โรคติดต่อทางเพศ 

สมัพนัธใ์นกลุ่มนักเรยีน 

เพื่อใหนั้กเรียนมี

ความรูแ้ละ

สามารถป้องกนั

ตนเองจาก

โรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ ์

จดัอบรมใหค้วามรู ้

แก่เยาวชนในเขต

ต าบลหนองบวั

ศาลา 

- 50,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

นักเรียนมี

ความรูแ้ละ

สามารถป้องกนั

ตนเองจาก

โรคติดต่อทาง

เพศ สมัพนัธไ์ด ้

กอง

สาธารณสุข 

11 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 148 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 63 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

12 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 148 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 63 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

  1
3
5
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 148 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 63 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

14 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 148 

20,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 63 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

15 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 148 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 63 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

  1
3
6
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 149 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 63 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

17 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 7 บา้นใหมห่นองแหน 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 149 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 64 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

18 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 149 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 64 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

  1
3
7
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 149 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 64 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

20 อุดหนุนส าหรบัการ

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ 10 บา้นหนอง 

ตะลุมปุ๊ กใหม่พฒันา 

เพื่อใหห้มู่บา้นได้

น าโครงการ 

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข มา

เป็นแนวทางใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริ ดา้น

สาธารณสุข ของ

คณะกรรมการ

หมู่บา้น 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 149 

20,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หนา้ 64 

20,000 20,000 จ านวน 

กิจกรรม 

หมู่บา้นไดน้ า

โครงการ 

พระราชด าริ 

ดา้นสาธารณสุข 

มาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

กอง 

สาธารณสุข 

21 อบรมและศึกษาดูงาน   

แกนน าดา้นสุขภาพ 

เพื่อใหก้ารพฒันา

งานดา้น

สาธารณสุข  เกิด

ประสิทธิภาพอย่าง

เต็มท่ี 

อบรมและศึกษา 

ดงูาน ใหก้บัแกน

น าดา้นสุขภาพของ 

หมู่บา้น 

- 550,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 151 

650,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 65 

650,000 650,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

การพฒันางาน

ดา้นสาธารณสุข  

เกิด

ประสิทธิภาพ

อย่างเต็มท่ี 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

  1
3
8
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 สตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข

บา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬา

ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช

กุมาร ี

1. เพื่อสนองพระ

ปณิธาน 

ศาสตราจารย ์ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูก

เธอ เจา้ฟ้าจุฬา

ภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมาร ี

2. เพื่อพฒันา การ

ด าเนินงานป้องกนั

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา้ในคน ให้

เป็นพื้ นท่ีปลอด

โรคพิษสุนัขบา้ 

จดักิจกรรมตาม

โครงการสตัว์

ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรค

พษิสุนัขบา้ ตาม

พระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูก

เธอ เจา้ฟ้าจุฬา

ภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมาร ี

- 100,000 100,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 66 

100,000 100,000 จ านวน

กิจกรรมท่ี

จดัข้ึน 

ต าบลหนองบวั

ศาลา ปลอด

จากการแพร่

ระบาดของโรค

พิษสุนัขบา้ 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ดา้นการพฒันาสงัคม 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณคา่ทางสงัคม 

  • แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อรวมกลุ่ม

ผูสู้งอายุใหท้ า

กิจกรรมต่างๆ ใน 

หอ้งเรียน เช่น 

กิจกรรมจิตอาสา, 

ปลูกจิตส านึก 

ตน้กลา้, 

พินัยกรรมชีวิต, 5 

ส. ฯลฯ 

ผูสู้งอายุต าบล

หนองบวัศาลา ได้

เขา้ร่วมท ากิจกรรม

ต่างๆ 

ตามหลกัสูตรของ

โรงเรียน 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 140 

100,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูสู้งอายุไดร้บั

การจดั

สวสัดิการจาก 

อบต. 

กองสวสัดิการ 

2 พฒันาศกัยภาพและ

ส่งเสรมิกิจกรรมผูสู้งอายุ 

ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อใหส้งัคมเล็ง 

เห็นความส าคญั 

และผูสู้งอายุ คน

พิการ และผูด้อ้ย 

โอกาส มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ผูสู้งอายุ คนพกิาร 

และผูด้อ้ยโอกาส 

ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

พฒันาคุณภาพ

ชีวิต 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 140 

300,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 153 

350,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 67 

350,000 350,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูสู้งอายุ คน

พิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส มี

ก าลงัใจ และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กองสวสัดิการ 

3 ส่งเสรมิอาชีพผูสู้งอายุ 

และคนพิการ 

เพื่อสรา้งอาชีพ

ใหก้บัผูสู้งอายุและ

คนพิการ 

ผูสู้งอายุและคน

พิการ มีความรู ้มี

อาชีพเสรมิ และ 

เพิ่มรายได ้

50,000 50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 153 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 67 

50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ท าใหม้ีอาชีพ 

และมีรายได ้

เพิ่มข้ึน 

กองสวสัดิการ 

 

  1
4
0
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ออกใหบ้ริการขึ้ นทะเบียน 

รบัเงินเบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุ

และผูพ้กิารสญัจร 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้บั 

ผูสู้งอายุ และคน 

พิการ ในการ

เดินทาง 

ผูสู้งอายุท่ีจะมีอายุ

ครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

และคนพิการไดร้บั

การข้ึนทะเบียน 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 140 

10,000 - - - จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูสู้งอายุและคน

พิการไดร้บั 

ความสะดวกใน

การลงทะเบยีน 

กองสวสัดิการ 

5 ต่อบตัรคนพกิารท่ีหมด 

อายุ (กรณีคนพิการทีไ่ม่

สามารถเคลื่อนยา้ยได)้ 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้บัคน

พิการ กรณีผูป่้วย

ติดเตียง ไม่

สามารถ

เคลื่อนยา้ยได ้

ออกใหบ้ริการต่อ

บตัรคนพิการท่ี

หมดอาย ุ

- 10,000 - - - จ านวน 

คนพิการ 

ท่ีบตัร

หมดอาย ุ

คนพิการไดร้บั

การอ านวย

ความสะดวกใน

การต่ออายุบตัร

คนพกิาร 

กองสวสัดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
4
1
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ดา้นการพฒันาสงัคม 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จดัตั้งชุดเฉพาะกจิระดบั

ต าบล ในการตั้งดา่นตรวจ

ตราเฝ้าระวงัยาเสพติดใน

พื้ นท่ี 

เพื่อคดักรองผูท่ี้มี

พฤติการณ์ท่ีอยู่ใน

ความเสี่ยงจากภยั

ยาเสพติด 

ตั้งด่านตรวจตรา

เฝ้าระวงัยาเสพติด

ในพื้ นท่ี 

25,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 153 

25,000 - - - จ านวน

ครั้งใน

การตั้ง

ด่านตรวจ 

สามารถคดั

กรองผูท่ี้มี

พฤติการณ์เสีย่ง

จากภยัยาเสพ

ติด และลด

ปัญหาภยัยาเสพ

ติดได ้

กอง

สาธารณสุข 

2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพติด 

เพื่อใหป้ระชาชน

ในต าบลมีความรู ้

สามารถป้องกนั 

ตนเองและ

ครอบครวั ให ้

พน้จากภยัยา 

เสพติด 

จดักิจกรรมป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพติด 

90,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

90,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 169 

90,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 82 

90,000 90,000 จ านวน

กิจกรรมท่ี

จดัข้ึน 

ประชาชนใน

ต าบลมีความรู ้

สามารถป้องกนั

ตนเองและ

ครอบครวั ให้

พน้จากภยัยา

เสพติด 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

  1
4
2
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 จดักิจกรรมรณรงคแ์กไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

เพื่อใหป้ระชาชน

ในทอ้งถ่ินไดม้ี

ความรูแ้ละ

สามารถป้องกนั

ตนเองและ

ครอบครวัใหพ้น้

จากภยัยาเสพติด

ได ้

จดักิจกรรมให้

ความรูแ้ละรณรงค์

ป้องกนัปัญหายา

เสพติด และจดัท า

แผ่นพบั/ใบปลิว 

เพื่อประชาสมัพนัธ ์

40,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

40,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 169 

40,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 83 

40,000 40,000 จ านวน

กิจกรรมท่ี

จดัข้ึน 

ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินมีความรู ้

สามารถปกป้อง

ตนเองและ

ครอบครวัจาก

ภยัยาเสพติดได ้

กอง

สาธารณสุข 

4 สรา้งภมูิคุม้กนัป้องกนัภยั 

ยาเสพติดใหก้บัเยาวชน

ทัว่ไป (ชวนน้องท าดี) 

เพื่อใหเ้ยาวชนมี

ความรูแ้ละ

สามารถป้องกนั

ตนเองจากภยัยา

เสพติดได ้

จดักิจกรรมให้

ความรูแ้ละศึกษา 

ดูงานใหก้บั

เยาวชน 

- 100,000 150,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 82 

150,000 150,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เยาวชนมีความรู ้

และสามารถ

ป้องกนัตนเอง

จากยาเสพติดได ้

กอง

สาธารณสุข 

5 มนุษยแ์ม่บา้น บริหาร

จดัการครวัเรือนต าบล 

หนองบวัศาลา 

เพื่อใหค้วามรูก้บั

แม่บา้นเป็นเรื่องๆ 

เช่น การท าบญัชี

ครวัเรือน การเลี้ ยง

ดบูุตร ฯลฯ 

กลุ่มผูน้ าแม่บา้น

ต าบลหนองบวั

ศาลา ตน้แบบ 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

- - - - จ านวน 

กลุม่ผูน้ า 

แม่บา้น 

กลุ่มผูน้ า

แม่บา้น มี

ความรูแ้ละ

เขา้ใจเรื่องหรือ

กิจกรรมท่ีจดัให ้

กองสวสัดิการ 

6 ฝึกอบรมสตรแีละแม่บา้น

เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ

ครวัเรือน ต าบลหนองบวั

ศาลา 

เพื่อใหค้วามรูก้บั

แม่บา้นเป็นเรื่องๆ 

เช่น การท าบญัชี

ครวัเรือน การเลี้ ยง

ดูบุตร ฯลฯ 

กลุ่มผูน้ าแม่บา้น

ต าบลหนองบวั

ศาลา ตน้แบบ 

- 50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 169 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 82 

50,000 50,000 จ านวน 

กลุ่มผูน้ า 

แม่บา้น 

กลุ่มผูน้ า

แม่บา้น มี

ความรูแ้ละ

เขา้ใจเรื่องหรือ

กิจกรรมท่ีจดัให ้

กองสวสัดิการ 

 

  1
4
3
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 จดัท าแผนชุมชน 

ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อใหป้ระชาชน

น าปัญหามาจดัท า

แผนชุมชนและ 

ด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาต่อไป 

จดัท าแผนชุมชนใน

เขตต าบลหนองบวั

ศาลา 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 153 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ชุมชนมีทิศทาง

ในการพฒันา

และแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ อย่างเป็น

รูปธรรม 

กองสวสัดิการ 

8 ตน้กลา้เยาวชน (เยาวชน  

รกัสุขภาพตา้นอบายมุข) 

เพื่อใหค้วามรูเ้รื่อง

ต่างๆ กบัเยาวชน 

เช่น การวางแผน

การศึกษา การ

สรา้งคุณค่าให้

ตวัเอง ยาเสพติด 

ความรกัและงาน

พิเศษ 

กลุ่มเยาวชน ใน

ต าบลหนองบวั

ศาลา 

150,000 150,000 200,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 83 

200,000 200,000 จ านวน 

เยาวชน 

ท่ีเขา้ร่วม 

กลุ่มเยาวชนมี

ความรูแ้ละ

เขา้ใจในบทบาท

หน้าท่ีของ

ตนเอง 

กองสวสัดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
4
4
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 7 ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งหลงัคาโดมสนาม

ฟุตบอล  

หมู่ 1 บา้นหนองตะคลอง 

เพื่อใหส้นาม

ฟุตบอลมีสภาพท่ี

พรอ้มใชง้าน 

 

 

- - 7,200,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สนามฟุตบอลมี

สภาพท่ีพรอ้มใช้

งาน 

กองช่าง 

     ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร กวา้งไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

2 ก่อสรา้งลานคอนกรีต

เสริมเหล็กอเนกประสงค์

ศาลากลางบา้น 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อใชท้ ากิจกรรม

ต่างๆ  

 

 

 

- - 120,000 

เงินสะสม 

1/2563 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

สะดวกในการใช้

ท ากิจกรรม

ต่างๆ  

กองช่าง 

     ขนาดกวา้ง 11.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

3 ก่อสรา้งหลงัคาคลุมสนาม

กีฬาคอนกรีต 

หมู่ 3 บา้นหนองปลิง 

เพื่อความสะดวก

ในการใชท้ า

กิจกรรมต่างๆ ท า

ใหม้ีประสทิธิภาพ

ในการท ากิจกรรม

มากข้ึน  

 

 

- - 7,500,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

สะดวกในการใช้

ท ากิจกรรม

ต่างๆ ท าใหม้ี

ประสิทธิภาพใน

การท ากิจกรรม

มากข้ึน 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 32.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 960.00 

ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  1
4
5
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ก่อสรา้งสนามฟุตบอล 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อสรา้งสนาม

ฟุตบอลใหเ้ด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนไดใ้ช้

เป็นสถานท่ีออก

ก าลงักาย 

 

 

- - - 1,598,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

มีสนามฟุตบอล

ใหเ้ด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใ้ช้

เป็นสถานท่ีออก

ก าลงักาย 

กองช่าง 

     งานถมดินปรบัพื้ นท่ีบดอดัแน่น ขนาดกวา้ง 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

200.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีถมดินไม่นอ้ยกว่า 14,200.00 ตารางเมตร 

     งานถมดินปรบัพื้ นสนามฟุตบอล ขนาดกวา้ง 53.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 

113.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีถมดินไม่นอ้ยกว่า 5,989.00 ตารางเมตร 

     งานก่อสรา้งรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มฝาปิดขนาดกวา้ง 0.50 เมตร สูง0.40 เมตร ยาวรวม 

322.00 เมตร  

     พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

5 ก่อสรา้งลานกีฬา/สนาม

กีฬา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ต าบลหนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อสรา้งลาน

กีฬา/สนามกีฬา 

ใหเ้ด็ก เยาวชน

และประชาชนได้

ใชเ้ป็นสถานท่ีออก

ก าลงักาย 

 

 

- - - 746,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

มีลานกีฬา/

สนามกีฬาให้

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใ้ช้

เป็นสถานท่ีออก

ก าลงักาย 

กองช่าง 

     ลานกีฬา/สนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 34.00 เมตร หรือ

มีพื้ นท่ีผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็กไมน้่อยกว่า 816.00 ตารางเมตร และงานดินถมรองพื้ นลูกรงั หนา 0.20 

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

6 ก่อสรา้งสนามตะกรอ้ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อสรา้งสนาม

ตะกรอ้ใหเ้ด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนไดใ้ช้

เป็นสถานท่ีออก

ก าลงักาย 

 

 

- - - 260,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

มีสนามตะกรอ้

ใหเ้ด็ก เยาวชน

และประชาชน

ไดใ้ชเ้ป็น

สถานท่ีออก

ก าลงักาย 

กองช่าง 

     สนามตะกรอ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก จ านวน 2 สนาม ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ความ

ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีสนามไม่นอ้ยกว่า 600.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  1
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 ก่อสรา้งลานสนัทนาการ 

บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ต าบลหนองบวัศาลา 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหเ้ด็กและ

เยาวชนมีสถานท่ี

ในการจดักิจกรรม

ต่างๆ 

 

 

- - - - 850,000 

 

 

จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน

มีสถานท่ีในการ

จดักิจกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 

     พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

8 ก่อสรา้งสนามเปตอง  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อสรา้งสนาม 

เปตองใหเ้ด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนไดใ้ช้

เป็นสถานท่ีออก

ก าลงักาย 

 

 

- - - 60,000 

 

 

- จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

มีสนามเปตอง

ใหเ้ด็ก เยาวชน

และประชาชน

ไดใ้ชเ้ป็น

สถานท่ีออก

ก าลงักาย 

กองช่าง 

     สนามเปตองหินฝุ่ น กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร จ านวน 4 สนาม หรือมี

พื้ นท่ีผิวสนามไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

9 ก่อสรา้งอาคารศูนย์

เยาวชน บรเิวณศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหเ้ด็กและ

เยาวชนมีสถานท่ี

ในการจดักิจกรรม

ต่างๆ 

 

 

- - - - 4,200,000 

 

 

จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน

มีสถานท่ีในการ

จดักิจกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 

     อาคารศูนยเ์ยาวชนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร ความยาว 44.00 เมตร หรือมี

พื้ นท่ีใชส้อยรวมไม่น้อยกว่า 880.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

10 ก่อสรา้งลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก บรเิวณริม 

สระน ้าหนองตาคง 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

สถานท่ีในการจดั

กิจกรรมต่างๆ 

 

 

- - 215,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

สถานท่ีในการ

จดักิจกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 

     ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร มีพื้ นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 ก่อสรา้งหลงัคาคลุมสนาม

กีฬาคอนกรีต 

หมู่ 9 บา้นหนองปลิงใหม ่

เพื่อความสะดวก

ในการใชท้ า

กิจกรรมต่างๆ ท า

ใหม้ีประสทิธิภาพ

ในการท ากิจกรรม

มากขึ้ น  

 

 

- - 7,500,000 

 

 

- - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

สะดวกในการใช้

ท ากิจกรรม

ต่างๆ ท าใหม้ี

ประสิทธิภาพใน

การท ากิจกรรม

มากขึ้ น 

กองช่าง 

     ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 32.00 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 960.00 

ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

12 ก่อสรา้งสนามกีฬาประจ า

ต าบลหนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

ใหป้ระชาชนใน

ต าบล ใชอ้อกก าลงั

กาย 

 

 

- - - 3,500,000 

 

 

- สนาม

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

มีสถานท่ีให้

ประชาชนใน

ต าบล ใชอ้อก

ก าลงักาย 

กองช่าง 

     สนามฟุตบอล ขนาดกวา้ง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ดา้นการพฒันาสงัคม 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

  • แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งท่ีหรือ

พื้ นท่ี 

เพื่อสมทบกองทุน

หลกัประกนั

สุขภาพในระดบั

ทอ้งท่ีหรือพื้ นท่ีให้

เกิดประสิทธิภาพ 

สมทบกองทุน

หลกัประกนั

สุขภาพในระดบั

ทอ้งท่ีหรือพื้ นท่ี 

600,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 166 

500,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 186 

500,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 97 

500,000 500,000 รอ้ยละ

ของเงิน 

ท่ีสมทบ 

การด าเนินงาน

เกี่ยวกบักองทุน

หลกัประกนั

สุขภาพในระดบั

ทอ้งท่ีหรือพื้ นท่ี 

มีประสทิธิภาพ

มากขึ้ น 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 

2 เบี้ ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพื่อสรา้งขวญั

ก าลงัใจและ 

ส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิตผูสู้งอายุใหดี้

ข้ึน 

ผูสู้งอายุไดร้บัเงิน

เบี้ ยยงัชีพ แบบ 

ขั้นบนัได 600 -

1,000 บาท 

15,048,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 166 

18,028,800 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 186 

21,607,200 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 97  

25,908,000 26,000,000 จ านวน

ผูสู้งอายุ 

ท่ีรบัเบี้ ย 

ผูสู้งอายุมี

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 

ส านักงาน 

ปลดั อบต. 

3 เบี้ ยยงัชีพคนพิการ เพื่อสรา้งขวญั

ก าลงัใจและ 

ส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ใหดี้

ข้ึน 

คนพิการไดร้บัเบี้ ย

ยงัชีพรายละ 800 

บาท/เดือน 

4,032,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 166 

4,838,400 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 186 

5,798,400 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 97 

6,950,400 7,000,000 จ านวน

คนพิการ 

ท่ีรบัเบี้ ย 

คนพกิารมี

คุณภาพชีวติท่ีดี

ข้ึน 

ส านักงาน 

ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 เบี้ ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือ

ผูป่้วยเอดส ์

ผูป่้วยเอดสไ์ดร้บั

เงนิเบี้ ยยงัชีพ ราย

ละ 500 บาท/

เดือน 

120,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 166 

120,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 186 

144,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 97 

156,000 160,000 จ านวน 

ผูป่้วย

เอดส ์

ท่ีรบัเบี้ ย 

ผูป่้วยเอดสม์ี

ก าลงัใจท่ีดี และ

มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

ส านักงาน 

ปลดั อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
5
0
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2 ดา้นการพฒันาการศึกษา 

 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

  • แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 งานมหกรรมการจดั

การศึกษาทอ้งถ่ิน 

เพื่อใหบุ้คลากร

ทางการศึกษา ไป

ศกึษาดูงาน 

มหกรรมการ 

ศึกษาระดบั 

ประเทศ และน ามา

ปรบัใชใ้น 

สถานศึกษา 

บุคลากรทางการ

ศึกษา หวัหน้าศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

และครูผูดู้แลเด็ก

เล็ก เขา้ร่วมงาน

มหกรรมการจดั

การศึกษาทอ้งถ่ิน 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 126 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 129 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 45 

50,000 50,000 4 

ศูนยฯ์ 

บุคลากร

ทางการศึกษา 

ไดน้ าความรูท่ี้

ไดม้าปรบัใชใ้น

สถานศึกษาและ

มีประสทิธิภาพ 

กอง

การศึกษา 

2 ส่งเสรมิกจิกรรมพฒันา

เด็กและเยาวชน 

เพื่อใหเ้ด็กและ

เยาวชนในพื้ นท่ี

ไดร้บัการพฒันา 

ร่างกาย อารมณ์ 

สงัคมและ

สติปัญญา 

จดักิจกรรมพฒันา

เด็กและเยาวชน 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 126 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 130 

10,000 10,000 10,000 4 

ศูนยฯ์ 

เด็กและเยาวชน

ในพื้ นท่ีไดร้บั

การพฒันาทั้ง 4 

ดา้น อย่างทัว่ถึง 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

  1
5
1
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 กีฬาสีสมัพนัธข์อง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ

ออกก าลงักายและ

ปลูกฝังความ

สามคัคี พรอ้มทั้ง

ส่งเสรมิพฒันาการ

ของเด็ก ใหไ้ดร้บั

ความพรอ้ม ทั้ง 

ร่างกาย อารมณ์ 

สงัคมและ

สติปัญญา 

จดักิจกรรมกีฬาสี

สมัพนัธ ์ภายใน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 129 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 134 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 50 

30,000 30,000 4 

ศูนยฯ์ 

เด็กนักเรียนของ

ศูนยฯ์ มีสุขภาพ

ร่างกายท่ี

แข็งแรง 

สมบูรณ์ และม ี

พฒันาการครบ

ทั้ง 4 ดา้น 

กอง

การศึกษา 

4 จดักิจกรรมสปัดาหว์นัเด็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา  

เพื่อใหเ้ด็กรูถึ้ง

ความส าคญัของ

ตนเอง และ

ประพฤติปฏิบติัตน

ใหส้มกบัเป็นผูท่ี้มี

ความส าคญัของ

ประเทศ พรอ้มทั้ง

ปลกูฝังใหเ้ด็กมี

ส่วนร่วมในสงัคม

และกลา้แสดงออก 

จดักิจกรรมวนัเด็ก 

ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก สงักดั

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 129 

- - - - 2 

ศูนยฯ์ 

เด็กรูถึ้ง

ความส าคญัของ

ตนเอง และ

ประพฤติปฏิบติั

ตนใหส้มกบัเป็น

ผูท่ี้มี

ความส าคญัของ

ประเทศ พรอ้ม

ทั้งปลูกฝังให้

เด็กมีส่วนร่วม

ในสงัคมและ

กลา้แสดงออก 

กอง

การศึกษา 

 

 

  1
5
2
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 สปัดาหว์นัเด็กศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กหนองตาคง  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหเ้ด็กรูถึ้ง

ความส าคญัของ

ตนเอง และ

ประพฤติปฏิบติัตน

ใหส้มกบัเป็นผูท่ี้มี

ความส าคญัของ

ประเทศ พรอ้มทั้ง

ปลูกฝังใหเ้ด็กมี

ส่วนร่วมในสงัคม

และกลา้แสดงออก 

จดักจิกรรมวนัเด็ก 

ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก สงักดั

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

- 10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 135 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 51 

10,000 10,000 1 

ศูนยฯ์ 

เด็กรูถึ้ง

ความส าคญัของ

ตนเอง และ

ประพฤติปฏิบติั

ตนใหส้มกบัเป็น

ผูท่ี้มี

ความส าคญัของ

ประเทศ พรอ้ม

ทั้งปลูกฝังให้

เด็กมีส่วนร่วม

ในสงัคมและ

กลา้แสดงออก 

กอง

การศึกษา 

6 สปัดาหว์นัเด็กศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบวัศาลา 

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

- 10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 135 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 51 

10,000 10,000 1 

ศูนยฯ์ 

7 ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม่

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองบวัศาลา 

เพื่อใหผู้ป้กครอง

ของเด็กไดร้บัรูแ้ละ

เขา้ใจในการ 

จดัการเรยีนการ

สอนของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

จดักิจกรรม

ปฐมนิเทศใหก้บั 

นักเรียนท่ีเขา้เรียน

ใหม ่

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 129 

5,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 135 

5,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 50 

5,000 5,000 4 

ศูนยฯ์ 

ผูป้กครองของ

เด็กเล็กไดร้บัรู ้

และเขา้ใจใน

การจดัการเรียน

การสอนของ

ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

  1
5
3
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 ศึกษาแหล่งเรียนรูน้อก

สถานท่ีของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กในสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั

ศาลา 

เพื่อส่งเสริมความรู ้

และพฒันาการของ

เด็กเล็ก โดยใช้

ประสบการณ์ตรง

จากแหล่งเรียนรู ้

ภายนอก 

จดักิจกรรมทศัน-

ศกึษาแก่เด็กเล็ก

ของศูนยพ์ฒันา 

เด็กเล็ก 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 129 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 135 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 50 

50,000 50,000 4 

ศูนยฯ์ 

เด็กเล็กของ

ศูนยฯ์ ไดร้บั

ความรูแ้ละ

ประสบการณ์

ตรง เกดิการ

พฒันาการท่ีดี 

กอง

การศึกษา 

9 ส่งเสรมิและพฒันา

การศึกษาปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมและ

พฒันา

ประสบการณ์การ

เรียนรูใ้หก้บัเด็ก

ปฐมวยั 

จดักิจกรรมส่งเสริม

และพฒันาการ

ประสบการณ์ 

การเรียนรูใ้หก้บั

เด็กปฐมวยั 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 129 

20,000 20,000 20,000 20,000 4 

ศูนยฯ์ 

เด็กปฐมวยั

ไดร้บัการ

ส่งเสรมิและ

พฒันา 

ประสบการณ์

การเรียนรู ้

กอง

การศึกษา 

10 แสดงผลงานทางวิชาการ

ของนักเรียน ประจ าปี

การศึกษา 

เพื่อใหค้วาม 

ส าคญัดา้นการ 

ศึกษาและความ 

ส าเรจ็ทาง

การศึกษาของ

นักเรียน 

แสดงผลงานทาง

วชิาการของครูและ

นักเรียน 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 129 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 135 

30,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 51 

30,000 30,000 4 

ศูนยฯ์ 

ผูป้กครองเห็น

ถึงความส าคญั

ของการศึกษา

ของนักเรียน 

และไดช้ม

ผลงานทาง 

วิชาการของคร ู

และนักเรียน 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

  1
5
4
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 พฒันาศกัยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม

การศึกษา และ

พฒันาบุคลากรให้

มีความรู ้ความ 

สามารถ 

จดัใหบุ้คลากร

ทางการศึกษา 

และเจา้หน้าท่ีดา้น

งานการศึกษาและ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

(ผูดู้แลเด็กเลก็) 

เขา้ฝึกอบรมเพิ่ม

ความรู ้

60,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 129 

60,000 60,000 60,000 60,000 4 

ศูนยฯ์ 

บุคลากรมี

ความรู ้ความ 

สามารถเพิม่ข้ึน 

และสามารถ

น ามาพฒันา

งานท่ีปฏิบติัอยู่

ได ้

กอง

การศึกษา 

12 สนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

เพื่อใหก้าร

บริหารงาน เป็น 

ไปอย่างเรยีบรอ้ย 

และเกิด

ประสิทธิภาพ 

สูงสุด 

 

 

2,500,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 130 

3,100,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 137 

3,100,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 52 

3,100,000 3,100,000 4 

ศูนยฯ์ 

การบริหารงาน

เป็นไปดว้ย

ความเรียบรอ้ย 

และเกดิ

ประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กอง

การศึกษา 

     ค่าอาหารกลางวนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     เงินอุดหนุนส าหรบัค่าจดัการเรยีนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) จดัสรรส าหรบัเด็กปฐมวยั  

(อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

     เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัสรรส าหรบั

เด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     เงินอุดหนุนส าหรบัพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูท่ีสงักดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

13 อาหารเสรมิ (นม) ของ

นักเรียน 4 โรงเรียน 

เพื่อใหนั้กเรียน

ไดร้บัสารอาหารท่ี

ครบถว้น และ

เพียงพอ 

ค่าอาหารเสริม 

(นม) ของนักเรียน

ทั้ง 4 โรงเรียน ใน

เขตต าบล 

1,900,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 130 

1,900,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 138 

1,900,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 53 

1,900,000 1,900,000 4 

โรงเรียน 

นักเรียนไดร้บั 

สารอาหาร

ครบถว้น ส่งผล

ดีต่อพฒันาการ

ของนักเรียน 

กอง

การศึกษา 

 

 

  1
5
5
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 อาหารเสรมิ (นม) ของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา 

เพื่อใหนั้กเรียน

ไดร้บัสารอาหารท่ี

ครบถว้น และ

เพียงพอ 

อาหารเสรมิ (นม) 

ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา 

800,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 130 

800,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 138 

800,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 53 

800,000 800,000 4 

ศูนยฯ์ 

นักเรียนไดร้บั

สารอาหาร

ครบถว้น ส่งผล

ดีต่อพฒันาการ

ของนักเรียน 

กอง

การศึกษา 

15 อาหารกลางวนัของ

โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน 

เพื่อใหนั้กเรียนมี

อาหารกลางวนั 

รบัประทานอย่าง

ทัว่ถึง 

อุดหนุนค่าอาหาร

กลางวนั แก่

นักเรียนทั้ง 4 

โรงเรียน 

4,000,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 134 

4,000,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 144 

4,000,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 56 

4,000,000 4,000,000 4 

โรงเรียน 

นักเรียนไดร้บั 

สารอาหาร

ครบถว้น และ

ส่งผลดีต่อ 

พฒันาการ 

กอง

การศึกษา 

16 อุดหนุนโรงเรียน 4 

โรงเรียนในเขตต าบล เพื่อ

พฒันางานดา้นการศึกษา 

เพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพ 

ในการเรียนการ

สอนของโรงเรียน

ทั้ง 4 โรงเรียน 

อุดหนุน

งบประมาณใหก้บั

โรงเรียน 4 

โรงเรียนในเขต 

ต าบลตาม

โครงการ 

400,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 134 

400,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 144 

400,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 55-56 

400,000 400,000 4 

โรงเรียน 

โรงเรียนทั้ง 4 

โรงเรียนมี

ประสิทธิภาพใน

การจดัการเรียน

การสอนเพิ่มข้ึน 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
5
6
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 พฒันาศกัยภาพคณะ

กรรมการบรหิารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

คณะท างาน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

และศึกษาดูงาน 

เพื่อให้

คณะกรรมการ

บริหารศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก คณะ 

ท างาน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษา ไดร้บัการ

พฒันาใหม้ีความรู ้

เหมาะสมกบัการ

ปฏิบติังาน 

ฝึกอบรมพฒันา

ศกัยภาพคณะ

กรรมการบรหิาร

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

คณะท างาน ครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

- 150,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 129 

300,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 45 

300,000 300,000 จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

คณะกรรมการ

บริหารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

คณะท างาน ครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

ไดร้บัการพฒันา

ใหม้ีความรู ้

เหมาะสมกบั

การปฏิบติังาน 

กอง

การศึกษา 

18 ส่งเสรมิการรกัการอ่าน เพื่อใหเ้ยาวชน 

ประชาชน มีนิสยั

รกัการอ่าน รกัการ

เรียนรูแ้ละพฒันา

ตนเองอย่าง

ตอ่เน่ือง 

จดัสถานท่ีและ

จดัหาหนังสือ 

เพื่อใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนไดม้ท่ีี

ศึกษาหาความรู ้

และพฒันาตนเอง 

- 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 130 

20,000 20,000 20,000 จ านวน 

ผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรม 

เยาวชน 

ประชาชน มี

นิสยัรกัการอ่าน 

รกัการเรยีนรู ้

และพฒันา

ตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  1
5
7
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV 

1. เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการ

พฒันาคุณภาพ

การศึกษาระดบั

ปฐมวยั ดว้ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

2. เพื่อใชเ้ป็น

กรอบแนวทางใน

การส่งเสริม 

พฒันา ก ากบั 

ติดตาม 

ประเมินผลการ

พฒันาคุณภาพ

การศึกษาระดบั

ปฐมวยั 

 

จดัหาชุดอุปกรณ์

ตามโครงการ

พฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

- 30,700 30,700 30,700 30,700 จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก มีอุปกรณ์

การพฒันา

คุณภาพการ 

ศึกษาดว้ย DLTV 

เพื่อใชใ้นการ

จดัการเรยีนรู ้

ระดบัปฐมวยั 

และครูผูดู้แล

เด็ก  

มีความรู ้ทกัษะ 

ในการจดัการ 

ศึกษาปฐมวยัได้

อย่างถูกตอ้ง 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1
5
8
 



แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2 ดา้นการพฒันาการศึกษา 

 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งหลงัคาโดม ศนูย์

พฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง

บวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหอ้าคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก มี

ความพรอ้มในการ

จดัการเรยีนการ

สอน 

 

 

1,200,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 157 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

อาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

มีความพรอ้มใน

การจดัการเรียน

การสอน 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งหลงัคาโดมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองบวัศาลา ขนาด 30.00 x 6.00 เมตร ฯลฯ พรอ้ม

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

2 ก่อสรา้งหอ้งน ้าส าหรบัครู

และผูม้าติดต่อราชการ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหอ้าคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก มี

หอ้งน ้าใชอ้ย่าง

เพียงพอ 

 

 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 157 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

อาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

มีหอ้งน ้าใช้

อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 

     ก่อสรา้งหอ้งน ้า ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จ านวน 2 หอ้ง ฯลฯ (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

3 ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั 

หอ้งเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ต าบลหนองบวัศาลา 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหเ้กิดความ

ปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์ิน และ

ป้องกนัแมลง ยุง ท่ี

อาจจะท าอนัตราย

ต่อเด็ก 

 

 

140,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 157 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

ปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์ิน 

และป้องกนั

แมลง ยุง ท่ี

อาจจะท า

อนัตรายต่อเด็ก 

กองช่าง 

     ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั หอ้งเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบลหนองบวัศาลา หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

 

  1
5
9
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั 

หอ้งเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ต าบลหนองบวัศาลา 

หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

เพื่อใหเ้กิดความ

ปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์ิน และ

ป้องกนัแมลง ยงุ ท่ี

อาจจะท าอนัตราย

ต่อเด็ก 

 

 

10,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 158 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

เกิดความ

ปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์ิน 

และป้องกนั

แมลง ยุง ท่ี

อาจจะท า

อนัตรายต่อเด็ก 

กองช่าง 

     ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั หอ้งเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบลหนองบวัศาลา หมู่ 5 บา้นอ่างหนองแหน 

(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

5 ก่อสรา้งตาข่ายกั้นลูก

ฟุตบอล และหลงัคาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง

บวัศาลา  

หมู่ 4 บา้นหนองบวัศาลา 

เพื่อใหศู้นยพ์ฒันา

เด็กเล็ก มีความ

พรอ้มในการใช้

งานและเกิดความ

ปลอดภยัใน

ทรพัยส์ิน 

 

 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 158 

- - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก มีความ

พรอ้มในการใช้

งานและเกิด

ความปลอดภยั

ในทรพัยส์ิน 

กองช่าง 

     ก่อสรา้งตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล และหลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ตาข่ายยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 

เมตร หลงัคา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ฯลฯ (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

6 ติดตั้งเสาและระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง ภายในศูนย ์

กีฬาฯ (ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ต าบลหนองบวัศาลา) 

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่อใหม้ีไฟฟ้าแสง

สว่างท่ีเพียงพอ 

 

 

- 600,000 

 

 

- - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ศูนยกี์ฬาฯ มี

ไฟฟ้าแสงสวา่งท่ี

เพียงพอ 

กองช่าง 

     ติดตั้งเสาและระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง พรอ้มชุดตูค้วบคุม พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี 

อบต. ก าหนด) 

7 ปรบัปรุงฝ้าเพดานศูนย์

พฒันาเด็กเล็กต าบลหนอง

บวัศาลา  

หมู่ 2 บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพื่อใหอ้าคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก มี

ความพรอ้มในการ

จดัการเรยีนการ

สอน 

 

 

300,000 

เงนิเหลือจ่าย 

2561 

- - - - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

อาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

มีความพรอ้มใน

การจดัการเรียน

การสอน 

กองช่าง 

     ปรบัปรุงฝ้าเพดาน พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร เปลี่ยนหลงัคา ใส่แผน่กนัสาด ทาสีอาคาร 

(ภายนอก) พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

 

  1
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0
 



แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 ก่อสรา้งอาคารเรยีนศูนย์

พฒันาเด็กเล็กอ่างหนอง

แหน  

หมู่ 6 บา้นหนองโสมง 

เพื่อใหม้ีอาคาร

ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก เพียงพอกบั

ความตอ้งการของ

ประชาชน 

 

 

- - 5,500,000 

 

 

- - อาคาร

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

มีอาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

เพียงพอกบั

ความตอ้งการ

ของประชาชน 

กองช่าง 

     อาคารเรียนคอนกรตีเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกวา้ง 19.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูง 8.20 เมตร 

หรือมีพื้ นท่ีใชง้านไม่น้อยกว่า 494.00 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) 

9 ก่อสรา้งป้ายบอกทางเขา้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล

หนองบวัศาลา  

หมู่ 8 บา้นหนองตาคง 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้บั

ประชาชนท่ีมา

ติดต่อศูนยฯ์ 

 

 

10,000 

เงินเหลือจ่าย 

2561 

- - - - ป้าย

ก่อสรา้ง

ไดต้าม

แบบฯ 

ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกใน

การมาติดต่อ

ศูนยฯ์ 

กองช่าง 

     ป้ายขนาด 1.80 x 0.75 เมตร (จ านวน 2 แผ่น) 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 7 ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 

 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

  • แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ส่งเสรมิการท่องเท่ียว

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง

ทอ่งเทีย่วในเขต

พื้ นท่ี อบต.หนอง

บวัศาลา 

ส่งเสรมิสถานท่ีท่ี

จะพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวในเขต 

อบต.หนองบวั

ศาลา 

- 10,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 129 

10,000 10,000 10,000 จ านวน

แหล่ง

ทอ่งเทีย่ว 

ในพื้ นท่ี อบต.

หนองบวัศาลา 

มีแหล่ง

ท่องเท่ียวที่

น่าสนใจมากขึ้ น 

กอง

การศึกษา 

2 กิจกรรมวนัไหวค้รูของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนอง

ตาคง 

เพื่อใหนั้กเรียนได้

ระลึกถึงคุณครู 

ความกตญัญู

กตเวทีต่อคุณคร ู

นักเรียนไดแ้สดง

ความกตญัญู

กตเวทีต่อครูก่อน

ท าการเรียนการ

สอน 

- 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 136 

5,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 52 

5,000 5,000 จ านวน 

กิจกรรม 

นักเรียนไดร้ะลึก

ถึงคุณครู ความ

กตญัญูกตเวที

ต่อคุณครู 

กอง

การศึกษา 

3 กิจกรรมวนัไหวค้รูของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวัศาลา 

เพื่อใหนั้กเรียนได้

ระลึกถึงคุณครู 

ความกตญัญู

กตเวทีตอ่คุณคร ู

นักเรียนไดแ้สดง

ความกตญัญู

กตเวทีต่อครกู่อน

ท าการเรียนการ

สอน 

- 5,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 136 

5,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 52 

5,000 5,000 จ านวน 

กิจกรรม 

นักเรียนไดร้ะลึก

ถึงคุณครู ความ

กตญัญูกตเวที

ต่อคุณครู 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 7 ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 

 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

  • แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จดัการแข่งขนักีฬาฟุตซอล เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชน 

เยาวชนไดเ้ล่นกีฬา 

มีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง ส่งเสรมิ

ความรกัและความ

สามคัคีในชุมชน 

จดัการแข่งขนักีฬา

ฟุตซอล ต าบล

หนองบวัศาลา 

150,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 154 

250,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 170 

250,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หนา้ 84 

250,000 250,000 10 

หมู่บา้น 

ประชาชน/

เยาวชน ไดเ้ขา้

ร่วมการแข่งขนั 

และมีความ

สามคัคีกนั

ภายในต าบล 

กอง

การศึกษา 

2 แข่งขนัเซปักตะกรอ้ 

“หนองบวัศาลาคพั” 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชน เยาวชน

ไดเ้ล่นกีฬา มี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ส่งเสรมิ

ความรกัและความ

สามคัคีในชุมชน 

จดัการแข่งขนัเซปัก

ตะกรอ้ “หนองบวั

ศาลาคพั” 

- 150,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 170 

150,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 84 

150,000 150,000 จ านวน 

ทีม 

ท่ีเขา้ร่วม 

แข่งขนั 

ประชาชน/

เยาวชน ไดเ้ขา้

ร่วมการแขง่ขนั 

และมีความ

สามคัคีกนั

ภายในต าบล 

กอง

การศึกษา 

3 แข่งขนักีฬาเชื่อม

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

หน่วยงานและองคก์ร

ต่างๆ ในต าบล 

เพื่อสรา้งความ

สมานฉนัทแ์ละ

ความรว่มมือ

ระหวา่งหน่วยงาน

ในต าบล 

จดัการหรือเขา้รว่ม

แข่งขนักีฬาเชื่อม

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งหน่วยงาน 

100,000 20,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 170 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 84 

20,000 20,000 1 

กิจกรรม 

หน่วยงานใน

พื้ นท่ีมีความ

สมคัรสมาน

สามคัคี รว่มมือ

ร่วมใจกนั 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ส่งเสรมิกฬีาเพื่อสุขภาพ

ประจ าต าบลหนองบวั

ศาลา 

เพื่อใหป้ระชาชน

ในพื้ นท่ีมีอุปกรณ์

ในการเล่นกีฬา 

และมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง 

ส่งเสรมิกีฬาเพื่อ

สุขภาพใหก้บั

ประชาชนทุก

หมู่บา้น 

- 100,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 170 

100,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 84 

100,000 100,000 จ านวน 

ผูไ้ดร้บั 

ประโยชน์ 

ประชาชนใน

พื้ นท่ีมีอุปกรณ์

ในการเล่นกีฬา 

และมีสุขภาพ

ร่างกายท่ี

แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

5 สืบสานวฒันธรรม

ประเพณีไทย ประเพณี

ลอยกระทง 

เพื่อเป็นการ

ส่งเสรมิและสืบ

สานประเพณีลอย

กระทง 

จดักิจกรรมเน่ืองใน

วนัลอยกระทง 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 155 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หนา้ 171 

50,000 

ขอ้บญัญตั ิ63 

หน้า 85 

50,000 50,000 1 

กิจกรรม 

ประเพณีลอย

กระทงไดร้บัการ

สืบสานใหย้ัง่ยืน

สืบไป 

กอง

การศึกษา 

6 สืบสานวฒันธรรม

ประเพณีไทย ประเพณี

สงกรานต ์

เพื่อเป็นการ

ส่งเสรมิและสืบ

สานประเพณี

สงกรานต ์

จดักิจกรรมเน่ืองใน

วนัสงกรานต ์

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 155 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 172 

50,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 85 

50,000 50,000 1 

กิจกรรม 

ประเพณี

สงกรานต ์ได ้

รบัการสืบสาน

ใหย้ัง่ยืนสืบไป 

กอง

การศึกษา 

7 วดัประชารฐั เพื่อใหว้ดัเป็นศูนย์

รวมจิตใจของคน

ในชุมชน เป็น

ศนูยก์ลางแห่งการ

เรียนรู ้

จดักิจกรรมเชิง

พุทธท่ีจะสรา้ง

ศรทัธาทั้งทางใจ

และทางกายใหก้บั

ประชาชน 

- - 40,000 

ขอ้บญัญตัิ 63 

หน้า 85 

40,000 40,000 1 

กิจกรรม 

ท าใหเ้กิดความ

รกัความสามคัคี

ของประชาชนใน

ต าบล 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พระพุทธศาสนาประจ าปี 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนได้

ตระหนักถึง

ความส าคญัของ

พระพุทธศาสนา 

และน าหลกัธรรม

ทางศาสนาไป

ประพฤติปฏิบติั 

จดักิจกรรม 

เพื่อส่งเสริม 

พระพุทธศาสนา

ประจ าปี 

20,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หนา้ 154 

20,000 - - - 1 

กิจกรรม 

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความส าคญัของ

พระพุทธ-

ศาสนา และน า

หลกัธรรมทาง

ศาสนาไป

ประพฤติปฏิบติั

ในชีวิต 

ประจ าวนั 

กอง

การศึกษา 

9 สืบสานภมูิปัญญาหล่อ

เทียนและถวายเทียน

พรรษา 

เพื่อเป็นการ

ส่งเสรมิและสืบ

สานประเพณี

เขา้พรรษา อนัดี

งาม 

จดักิจกรรมเน่ืองใน

วนัเขา้พรรษา 

- 60,000 

ขอ้บญัญตัิ 62 

หน้า 171 

60,000 60,000 60,000 จ านวน 

วดั 

ท่ีเขา้ร่วม 

กิจกรรม 

ประเพณีแห่

เทียนเขา้พรรษา 

ไดร้บัการสืบ

สานใหย้ัง่ยืน

สืบไป 

กอง

การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2 ดา้นการพฒันาการศึกษา 

 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

  • แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัชี้ วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ทุนการศึกษา ส าหรบั

นักเรียน นักศึกษาและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมและ

สรา้งโอกาสทาง

การศึกษาแก่

นักเรียน นักศึกษา

และผูด้อ้ยโอกาส 

มอบทุนการ ศกึษา

แก่นักเรียน 

นักศึกษาและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

(ระดบัปริญญาตรี) 

40,000 

ขอ้บญัญตัิ 61 

หน้า 166 

40,000 - - - จ านวน 

ผูไ้ดร้บัทุน 

นักเรียน 

นักศึกษาและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

ไดร้บัโอกาสทาง

การศึกษามาก

ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน

ปลดั อบต. 
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บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03) 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวัศาลา 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)
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แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ บุนวม  

(ปี 61 / 50 ตวั) 

35,000 - - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

2 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ซุม้เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  

(ปี 61 / 1 ซุม้) 

90,000 - - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

3 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต  

(ปี 61 / 2 ตู)้ 

8,000 - - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

4 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต  

(ปี 61 / 1 ตู)้ 

(ปี 62 / 1 ตู)้ 

4,000 4,000 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

5 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน  

(ปี 61 / 2 ตู)้ 

(ปี 63 / 2 ตู)้ 

11,000 - 11,000 - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

6 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  

(ปี 61 / 2 ตู)้ 

(ปี 62 / 1 ตู)้ 

9,600 4,800 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

7 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

แท่นบรรยาย (โพเดียม) 

(ปี 61 / 1 ตวั) 

8,000 - - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

8 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

พดัลมไอน ้า ขนาดใบพดัไม่น้อยกว่า 26 น้ิว 

(ปี 61 / 2 เครื่อง) 

48,000 - - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ท างาน 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 5,000 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

10 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศเคลื่อนท่ี  

ขนาด 18,000 บีทียู  

(ปี 62 / 2 เครื่อง) 

- 41,800 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

11 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน  

แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บทีียู 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 28,000 - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

12 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชุดรบัแขก พรอ้มโต๊ะกลาง 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 10,000 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

13 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ท างานผูบ้ริหาร 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 10,000 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

14 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างานผูบ้ริหาร 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 17,000 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

15 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างานผูบ้ริหาร พรอ้มเกา้อี้ ท างาน 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 30,000 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต 

16 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะพบัเมลามีน 

(ปี 63 / 20 ตวั) 

- - 20,000 - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

17 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

ชุดเครื่องเสยีงแบบตู ้ 

(ปี 61 / 1 ชุด) 

80,000 - - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 

18 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 17,000 - - - ส านักงานปลดั 

 อบต. 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า  

ชนิด Network แบบท่ี 1  

(ปี 62 / 2 เครื่อง) 

- 15,800 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

20 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังาน 

เก็บเอกสารทัว่ไป  

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 3,200 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

21 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

(ปี 62 / 8 เครื่อง) 

- 20,000 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

22 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 12,000 - - - ส านักงานปลดั 

อบต 

23 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 3,800 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

24 บริหารงานทัว่ไป 

(งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า  

ชนิด Network แบบท่ี 1  

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

(ปี 62 / 2 เครื่อง) 

7,900 15,800 - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

25 บริหารงานทัว่ไป 

(งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว) 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 17,000 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

 

  1
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 บริหารงานทัว่ไป 

(งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 12,000 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

27 บริหารงานทัว่ไป 

(งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอร ์และเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 3,800 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

28 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

เครื่องรบัส่งสญัญาณดาวเทียม 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 10,000 - - กองคลงั 

29 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  

Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 14,000 - - กองคลงั 

30 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ท างาน  

(ปี 61 / 2 ตวั) 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

9,000 4,500 - - - กองคลงั 

31 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องโทรศพัทพ์ื้ นฐาน  

(ปี 61 / 1 ตวั) 

6,000 - - - - กองคลงั 

32 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โทรศพัทส์ านักงาน 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- - 10,000 - - กองคลงั 

33 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชุดโซฟารบัแขก พรอ้มโต๊ะกลาง  

(ปี 61 / 1 ชุด) 

10,000 - - - - กองคลงั 

 

  1
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร แบบไม ้ 

(ปี 61 / 1 ตู)้ 

15,000 - - - - กองคลงั 

35 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต 

(ปี 61 / 1 ตู)้ 

4,000 - - - - กองคลงั 

36 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน  

(ปี 61 / 4 ตู)้ 

(ปี 62 / 5 ตู)้ 

(ปี 63 / 10 ตู)้ 

22,000 27,500 55,000 - - กองคลงั 

37 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก 2 ลิ้ นชกั  

(ปี 61 / 1 ตู)้ 

4,000 - - - - กองคลงั 

38 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก  

(ปี 61 / 6 ตู)้ 

(ปี 62 / 3 ตู)้ 

28,800 14,400 - - - กองคลงั 

39 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต  

(ปี 63 / 1 ตู)้ 

- - 4,500 - - กองคลงั 

40 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบรหิารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ แบบมีพนักพิง 4 ท่ีนัง่ 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 5,500 - - - กองคลงั 

41 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ป้ายประชาสมัพนัธภ์าษี 

(ปี 62 / 20 ป้าย) 

- 100,000 - - - กองคลงั 

42 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ นักบริหาร 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

- - 10,000 - - กองคลงั 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

43 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบ 

ตั้งพื้ นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 24,000 บีทียู 

(ปี 63 / 2 เครื่อง) 

- - 86,800 - - กองคลงั 

44 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

พดัลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 

(ปี 63 / 4 ตวั) 

- - 11,200 - - กองคลงั 

45 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

(ปี 61 / 2 เครื่อง) 

(ปี 62 / 2 เครื่อง) 

32,000 32,000 - - - กองคลงั 

46 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED  

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  

(ปี 61 / 3 เครื่อง) 

(ปี 62 / 4 เครื่อง) 

23,700 31,600 - - - กองคลงั 

47 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA       

(ปี 61 / 6 เครื่อง) 

(ปี 62 / 6 เครื่อง) 

16,800 15,000 - - - กองคลงั 

48 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า  

ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว  

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 4,000 - - - กองคลงั 

49 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 22,000 - - - กองคลงั 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

50 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 1,400 - - - กองคลงั 

51 บริหารงานทัว่ไป 

(งานบริหารงานคลงั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 7,600 - - - กองคลงั 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)

 

 

176 



แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร 

เครื่องสูบน ้าหอยโข่ง  

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

495,000 - - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

2 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน  

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  

ขนาด 12,000 บีทียู  

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

17,000 - - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

3 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

เครื่องรบัส่งวทิยุ  

(ปี 61 / 1 ชุด) 

28,000 - - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

4 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครื่องดบัเพลิง 

ชุดดบัเพลิง  

(ปี 61 / 2 ชุด) 

(ปี 63 / 2 ชุด) 

190,000 - 190,000 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครื่องดบัเพลิง 

สายส่งน ้าดบัเพลิง  

(ปี 61 / 3 เสน้) 

28,500 - - - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

6 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครื่องดบัเพลิง 

เครื่องอดัอากาศหายใจ 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 180,000 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

7 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

ถงัดบัเพลิง 

(ปี 63 / 10 ถงั) 

- - 37,000 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

8 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครื่องดบัเพลิง 

สายส่งน ้าดบัเพลิง ชนิดเคลือบยาง

สงัเคราะห ์

(ปี 63 / 15 เสน้) 

- - 142,500 - - ส านักงานปลดั 

อบต. 

9 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบรหิารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครื่องดบัเพลิง 

สายส่งน ้าดบัเพลิง ชนิดผา้ใบสีแดง 

(ปี 63 / 15 เสน้) 

- - 112,500 - - ส านักงานปลดั 

อบต 

   1
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แผนงานการศึกษา 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)

 

 

179 



แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  

(ปี 61 / 1 ตู)้ 

4,800 - - - - กองการศึกษา 

2 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน พรอ้มเกา้อี้   

(ปี 61 / 2 ชุด) 

26,500 - - - - กองการศึกษา 

3 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ส าหรบัผูม้าติดต่อ 

(ปี 62 / 2 ตวั) 

- 9,000 - - - กองการศึกษา 

4 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน  

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  

ขนาด 24,000 บีทียู 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 28,000 - - - กองการศึกษา 

5 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร 

(ปี 62 / 1 ตู)้ 

- 22,300 - - - กองการศึกษา 

6 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 8,500 - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โทรศพัทส์ านักงาน 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 5,000 - - กองการศึกษา 

8 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  

Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 14,000 - - กองการศึกษา 

9 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 17,000 - - กองการศึกษา 

10 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 12,000 - - กองการศึกษา 

11 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 700 - - กองการศึกษา 

12 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 3,800 - - กองการศึกษา 

13 การศึกษา 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ์All In One 

ส าหรบังานส านักงาน 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 17,000 - - - กองการศึกษา 

 

  1
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1
 



แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูล้็อกเกอร ์18 ช่อง  

(ปี 61 / 14 ตู)้ 

98,000 - - - - กองการศึกษา 

15 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน  

(ปี 61 / 2 ตู)้ 

(ปี 62 / 2 ตู)้ 

11,000 11,000 - - - กองการศึกษา 

16 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอรม์  

(ปี 61 / 2 ตู)้ 

8,600 - - - - กองการศึกษา 

17 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  

(ปี 61 / 8 ตู)้ 

(ปี 62 / 2 ตู)้ 

(ปี 63 / 5 ตู)้ 

38,400 9,600 24,000 - - กองการศึกษา 

18 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชุดโต๊ะเขียนหนังสือ 6 ท่ีนัง่  

(ปี 61 / 14 ชุด) 

63,000 - - - - กองการศึกษา 

19 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ท างาน 

(ปี 62 / 10 ตวั) 

- 60,000 - - - กองการศึกษา 

20 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ นัง่ประชุม 

(ปี 62 / 16 ตวั) 

- 72,000 - - - กองการศึกษา 

21 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลิตร 

(ปี 62 / 4 เครื่อง) 

- 56,000 - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชุดมา้หินขดั 

(ปี 62 / 8 ชุด) 

- 40,000 - - - กองการศึกษา 

23 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร 40 ช่อง 

(ปี 62 / 1 ตู)้ 

(ปี 63 / 3 ตู)้ 

- 5,500 16,500 - - กองการศึกษา 

24 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูบ้านเลื่อนกระจก 

(ปี 62 / 2 ตู)้ 

- 25,000 - - - กองการศึกษา 

25 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูล้็อกเกอรแ์บบเหล็ก 

(ปี 62 / 10 ตู)้ 

- 80,000 - - - กองการศึกษา 

26 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอรม์ 15 ชั้น 

(ปี 62 / 2 ตู)้ 

- 15,000 - - - กองการศึกษา 

27 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 

(ปี 62 / 4 ตู)้ 

- 30,000 - - - กองการศึกษา 

28 การศกึษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน 

(ปี 62 / 3 ชุด) 

- 15,000 - - - กองการศึกษา 

29 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างานรูปตวั L 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 20,000 - - - กองการศึกษา 

30 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 8,500 - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะหอ้งประชุม 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 36,000 - - - กองการศึกษา 

32 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

แท่นบรรยาย (โพเดียม) ไมส้กั 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 10,000 - - - กองการศึกษา 

33 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

บอรด์ประชาสมัพนัธ ์บานเลื่อนกระจก 

(ปี 62 / 4 หลงั) 

- 40,000 - - - กองการศึกษา 

34 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

พดัลม ชนิดอุตสาหกรรม 

(ปี 62 / 2 ตวั) 

- 6,000 - - - กองการศึกษา 

35 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

พดัลม ชนิดติดผนัง 

(ปี 62 / 24 ตวั) 

- 36,000 - - - กองการศึกษา 

36 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ขาเหล็ก บุนวมมีพนักพิง 

(ปี 63 / 20 ตวั) 

- - 18,000 - - กองการศึกษา 

37 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ พลาสติก 

(ปี 63 / 20 ตวั) 

- - 6,000 - - กองการศึกษา 

38 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชุดโซฟารบัแขก 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 9,000 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบ 

ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 /3 ตวั) 

- - 84,000 - - กองการศึกษา 

40 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

กล่องพลาสติกเก็บสื่อการสอนมีลอ้ 

(ปี 62 / 15 กล่อง) 

- 10,500 - - - กองการศึกษา 

41 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชั้นวางของ 9 ชั้น มีขาตั้ง 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 7,600 - - - กองการศึกษา 

42 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชั้นวางของเล่น 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 15,800 - - - กองการศึกษา 

43 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชั้นวางนิทาน 

(ปี 62 / 4 ชุด) 

- 40,000 - - - กองการศึกษา 

44 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชั้นวางรองเทา้ (แบบเหล็ก) 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 6,000 - - - กองการศึกษา 

45 การศึกษา 

(งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชั้นวางสื่อ อุปกรณ์ของเล่น 

(ปี 62 / 12 ตวั) 

- 50,400 - - - กองการศึกษา 

46 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชุดโต๊ะ/เกา้อี้ เตรียมความพรอ้ม ส าหรบั 

เด็กปฐมวยั 

(ปี 62 / 30 ชุด) 

- 75,000 - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

47 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ชุดโต๊ะนักเรียนระดบัอนุบาล 

(ปี 62 / 27 ชุด) 

- 159,300 - - - กองการศึกษา 

48 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

ล็อกเกอรใ์ส่กระเป๋าและท่ีนอน 30 ชอ่ง 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 15,000 - - - กองการศึกษา 

49 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

โต๊ะพบัอเนกประสงค ์

(ปี 63 / 5 ตวั) 

- - 6,000 - - กองการศึกษา 

50 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดฮิปโปเพื่อนรกั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 600 x 300 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 

51 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดปลาหมึกยกัษ์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 500 x 300 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

52 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดท่องยานอวกาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 650 x 380 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,0000 - กองการศึกษา 

53 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดเจา้ตูบเพื่อนรกั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 240 x 590 x 340 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 

54 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดบา้นสะพานทางเดิน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 990 x 370 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 500,000 500,000 - กองการศึกษา 

55 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์ลอ้หมุนออกก าลงัคู่ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 65 x 95 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

(ปี 64 / 1 ตวั) 

- - 24,000 24,000 - กองการศึกษา 

 

  1
8
7
 



แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

56 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์เดินอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 25 x 85 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - 46,000 46,000 - กองการศึกษา 

57 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์กระดานฝึกทรงตวั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 30 x 80 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

(ปี 64 / 1 ตวั) 

- - 23,000 23,000 - กองการศึกษา 

58 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์มา้โยกออกก าลงั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 45 x 75 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - 60,000 60,000 - กองการศึกษา 

59 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์เดินอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 30 x 90 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

(ปี 64 / 1 ตวั) 

- - 36,000 36,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์จกัรยานกา้วเดิน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 35 x 115 ซม. 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - 88,000 88,000 - กองการศึกษา 

61 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดฮิปโปเพื่อนรกั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 600 x 300 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 

62 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดปลาหมึกยกัษ ์

ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 500 x 300 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 

63 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดท่องยานอวกาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 280 x 650 x 380 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

64 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม ชุดเจา้ตูบเพื่อนรกั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 240 x 590 x 340 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 250,000 250,000 - กองการศึกษา 

65 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์ลอ้หมุนออกก าลงัคู่ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 65 x 95 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

(ปี 64 / 1 ตวั) 

- - 24,000 24,000 - กองการศึกษา 

66 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์เดินอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 25 x 85 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - 46,000 46,000 - กองการศึกษา 

67 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์กระดานฝึกทรงตวั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 30 x 80 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

(ปี 64 / 1 ตวั) 

- - 23,000 23,000 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

68 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์มา้โยกออกก าลงั 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 45 x 75 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - 60,000 60,000 - กองการศึกษา 

69 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์เดินอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 30 x 90 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

(ปี 64 / 1 ตวั) 

- - 36,000 36,000 - กองการศึกษา 

70 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

อุปกรณ์จกัรยานกา้วเดิน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 35 x 115 ซม. 

ส าหรบั ศพด.หนองตาคง 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - 88,000 88,000 - กองการศึกษา 

71 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

ชุดล าโพงอเนกประสงค ์15 น้ิว แบบ

เคลื่อนท่ี พรอ้มไมโครโฟนไรส้าย 

ส าหรบั ศพด.อบต.หนองบวัศาลา 

(หนองตะลุมปุ๊ ก) 

(ปี 63 / 2 ชุด) 

- - 30,000 - - กองการศึกษา 

72 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)  

(ปี 61 / 10 เครื่อง) 

20,000 - - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

73 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

ชุดจานดาวเทียม  

(ปี 61 / 1 ชุด) 

43,800 - - - - กองการศึกษา 

74 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV)  

ขนาด 40 น้ิว ความละเอียดจอภาพ 

ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล  

(ปี 61 / 5 เครื่อง) 

75,000 - - - - กองการศึกษา 

75 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV)  

ขนาด 40 น้ิว ความละเอียดจอภาพ 

ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล  

(ปี 62 / 3 เครื่อง) 

- 39,300 - - - กองการศึกษา 

76 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  

Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 14,000 - - กองการศึกษา 

77 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง  

(ปี 61 / 2 เครื่อง) 

19,000 - - - - กองการศึกษา 

78 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

เครื่องท าน ้าเย็น แบบถงัคว า่ ขนาด 1 ก๊อก 

(ปี 61 / 7 เครื่อง) 

(ปี 62 / 2 เครื่อง) 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

42,000 12,000 6,000 - - กองการศึกษา 

79 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

บนัไดไฟเบอรก์ลาส 7 ชั้น 

(ปี 62 / 1 อนั) 

- 4,000 - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

80 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

ชุดล าโพงอเนกประสงค ์(แบบเคลื่อนท่ี)  

(ปี 61 / 1 ชุด) 

10,000 - - - - กองการศึกษา 

81 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรยีน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

ตูค้วบคุมไฟ (Load Center) 

ขนาด 3 เฟส 

- 25,000 - - - กองการศึกษา 

82 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED  

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 

(ปี 61 / 3 เครื่อง) 

23,700 - - - - กองการศึกษา 

83 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

(ปี 61 / 2 เครื่อง) 

(ปี 63 / 2 เครื่อง) 

5,600 - 5,000 - - กองการศึกษา 

84 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรบั 

ประมวลผล 

(ปี 62 / 5 เครื่อง) 

- 105,000 - - - กองการศึกษา 

85 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

(ปี 62 / 2 เครื่อง) 

- 32,000 - - - กองการศึกษา 
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แผนงานสาธารณสุข 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)

 

 

194 



แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

การเกษตร 

เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) แบบสะพาย

หลงั เครื่องยนต ์2 จงัหวะ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

40 ซีซี ก าลงัเครื่องไม่น้อยกว่า 2 แรงมา้ 

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

100,000 - - - - กองสาธารณสุข 

2 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

เครื่องขยายเสยีงติดรถยนต์ 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 15,000 - - กองสาธารณสุข 

3 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรโข่ง 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

- - 5,000 - - กองสาธารณสุข 

4 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ  

Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 14,000 - - กองสาธารณสุข 

5 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

ไมคส์าย 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- - 10,000 - - กองสาธารณสุข 

6 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

ล าโพงฮอรน์ 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 25,000 - - กองสาธารณสุข 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล  

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ลา้นพกิเซล 

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

14,000 - - - - กองสาธารณสุข 

8 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง 

(ปี 62 / 4 เครื่อง) 

- 38,000 - - - กองสาธารณสุข 

9 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตนั  

(ปี 61 / 1 คนั) 

787,000 - - - - กองสาธารณสุข 

10 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องอดัจารบี ขนาด 19 ลิตร 

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

25,000 - - - - กองสาธารณสุข 

11 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องป๊ัมลม ขนาด 2 แรงมา้ 

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

30,000 - - - - กองสาธารณสุข 

12 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบ 

ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

(ปี 64 / 1 เครื่อง) 

- 17,000 17,000 17,000 - กองสาธารณสุข 

13 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก 2 บาน  

(ปี 61 / 1 ตู)้ 

5,500 - - - - กองสาธารณสุข 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชุดโซฟารบัแขก พรอ้มโต๊ะกลาง 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

- - 20,000 - - กองสาธารณสุข 

15 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 

(ปี 63 / 1 ตู)้ 

- - 5,500 - - กองสาธารณสุข 

16 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

(ปี 64 / 1 เครื่อง) 

- - 17,000 17,000 - กองสาธารณสุข 

17 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 12,000 12,000 - กองสาธารณสุข 

18 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 63 / 1 ชุด) 

(ปี 64 / 1 ชุด) 

- - 3,800 3,800 - กองสาธารณสุข 

19 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ ์Multifunction เลเซอร ์ 

หรือ LED ส ี

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 15,000 - - กองสาธารณสุข 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

(ปี 64 / 1 เครื่อง) 

- - 2,500 2,500 - กองสาธารณสุข 

21 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องออกก าลงักายกลางแจง้  

หมู่ท่ี 8 บา้นหนองตาคง 

(ปี 61 / 2 ชุด) 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

(ปี 63 / 2 ชุด) 

300,000 300,000 500,000 - - กองสาธารณสุข 

22 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์เดินอากาศเด่ียว 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- - 80,000 - - กองสาธารณสุข 

23 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์กรรเชียงบกเด่ียว 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- - 80,000 - - กองสาธารณสุข 

24 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์จกัรยานนัง่ป่ัน 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- - 80,000 - - กองสาธารณสุข 

25 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์ลอ้หมุนบริหารแขนคู ่

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- - 80,000 - - กองสาธารณสุข 

26 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์สกีบกบริหารขา 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

- - 41,000 - - กองสาธารณสุข 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์ฝึกกา้วเดินคู ่

(ปี 63 / 1 ตวั) 

- - 54,000 - - กองสาธารณสุข 

28 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์แท่นหมุนบรหิารคู ่

(ปี 63 / 1 ตวั) 

- - 42,500 - - กองสาธารณสุข 

29 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์ลู่วิ่งบริหารขา 

(ปี 63 / 1 ตวั) 

- - 42,500 - - กองสาธารณสุข 

30 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องออกก าลงักายขอ้เข่า 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 45,000 - กองสาธารณสุข 

31 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องบริหารขอ้สะโพก (แบบคู่) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 45,000 - กองสาธารณสุข 

32 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องบริหารขา ขอ้สะโพก 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 45,000 - กองสาธารณสุข 

33 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องวิ่ง-เดิน แบบเบา สลบัซา้ย-ขวา 

แบบติดเบรก 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 45,000 - กองสาธารณสุข 

34 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องบริหารไหล่และขา แบบย า่ข้ึน-ลง 

สลบัแขนขา (แบบคู่) 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 46,000 - กองสาธารณสุข 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ฬีา เครื่องบริหารขอ้เข่าและออกก าลงักายแขน 

2 ระบบ 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 46,000 - กองสาธารณสุข 

36 สาธารณสุข 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครื่องบริหารหลงั ไหล่ ขา สะโพก แบบ

เบาะยก ไรส้ปริง 

(ปี 64 / 2 ตวั) 

- - - 45,000 - กองสาธารณสุข 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)
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แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง เครื่องอดัจารบี แบบใชล้ม ขนาดความจ ุ

20 ลิตร  

(ปี 62 / 1 ถงั) 

- 20,600 - - - กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั  

(ปี 62 / 1 คนั) 

- 814,000 - - - กองช่าง 

3 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี  

แบบเกียรธ์รรมดา  

(ปี 61 / 1 คนั) 

38,000 - - - - กองช่าง 

4 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

กระดานไวทบ์อรด์ 

(ปี 62 / 1 อนั) 

- 7,000 - - - กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก 

(ปี 62 / 4 ชุด) 

- 20,000 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก แบบประตเูลื่อน 

4 บาน 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 30,000 - - - กองช่าง 

7 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก 4 ลิ้ นชกั 

(ปี 62 / 1 ตู)้ 

- 7,900 - - - กองช่าง 

8 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 10,800 - - - กองช่าง 

9 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องท าลายเอกสาร ท าลายครั้งละ  

20 แผ่น  

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 28,000 - - กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

(ปี 61 / 2 เครื่อง) 

32,000 - - - - กองช่าง 

11 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

(ปี 63 / 2 เครื่อง) 

- - 34,000 - - กองช่าง 

12 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED  

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

7,900 - - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1  

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 10,000 - - กองช่าง 

14 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  

ส าหรบัขนาดกระดาษ A3  

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

7,900 - - - - กองช่าง 

15 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  

ส าหรบัขนาดกระดาษ A3  

(ปี 63 / 1 เครื่อง) 

- - 6,300 - - กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 63 / 2 ชุด) 

- - 24,000 - - กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอร ์และเครื่องคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 63 / 2 ชุด) 

- - 7,600 - - กองช่าง 

18 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์ื่น เลื่อยยนต ์บารโ์ซ่ขนาดไม่น้อยกว่า  

11.5 น้ิว  

(ปี 62 / 3 เครื่อง) 

- 22,500 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 เคหะและชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์ืน่ ศาลาไม ้ - - 400,000 - - กองช่าง 

20 เคหะและชุมชน 

(งานไฟฟ้าถนน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

ตู ้MBD  

(ปี 61 / 1 ชุด) 

80,000 - - - - กองช่าง 

21 เคหะและชุมชน 

(งานไฟฟ้าถนน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถยนตบ์รรทุกกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า  

(ปี 61 / 1 คนั) 

3,800,000 - - - - กองช่าง 

22 เคหะและชุมชน 

(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

ป้ายคอมโพสิตโครงเหล็ก พรอ้มเสาเหล็ก 

ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร สูง 3 เมตร 

(ปี 63 / 10 ป้าย) 

- - 100,000 - - กองสาธารณสุข 

23 เคหะและชุมชน 

(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ แบบเปิดขา้งเททา้ย  

ขนาด 1 ตนั 4 ลอ้ 

(ปี 62 / 1 คนั) 

- 950,000 - - - กองสาธารณสุข 

24 เคหะและชุมชน 

(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ แบบอดัทา้ย  

ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ (ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต า่กว่า 6,000 ซีซ)ี 

(ปี 62 / 1 คนั) 

- 2,400,000 - - - กองสาธารณสุข 

25 เคหะและชุมชน 

(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ แบบอดัทา้ย  

ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ (ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต า่กว่า 7,000 ซีซ)ี 

(ปี 62 / 1 คนั) 

- 3,200,000 - - - กองสาธารณสุข 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 เคหะและชุมชน 

(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

ถงัขยะคอนเทนเนอร ์ 

ขนาด 4 ลูกบาศกเ์มตร 

(ปี 62 / 1 ถงั) 

(ปี 63 / 1 ถงั) 

(ปี 64 / 1 ถงั) 

- 50,000 50,000 50,000 - กองสาธารณสุข 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง 

ของชุมชน 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)
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แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน  

ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 

(ปี 61 / 2 ตวั) 

(ปี 62 / 2 ตวั) 

42,000 42,000 - - - กองสวสัดิการ 

2 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

ตูเ้หล็ก 2 บาน  

(ปี 61 / 2 ตู)้ 

11,000 - - - - กองสวสัดิการ 

3 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน พรอ้มเกา้อี้   

(ปี 61 / 1 ชุด) 

11,500 - - - - กองสวสัดิการ 

4 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เกา้อี้ ท างาน (ผูบ้ริหาร) 

(ปี 62 / 1 ตวั) 

- 5,000 - - - กองสวสัดิการ 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างานผูบ้ริหาร 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 17,000 - - - กองสวสัดิการ 

6 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่

กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล  

ความละเอียด 20 ลา้นพิกเซล  

(ปี 61 / 1 ตวั) 

14,000 - - - - กองสวสัดิการ 

7 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

(ปี 61 / 1 เครื่อง) 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

17,000 17,000 - - - กองสวสัดิการ 

8 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 12,000 - - - กองสวสัดิการ 

9 สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรบัเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใชง้านประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสทิธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 3,800 - - - กองสวสัดิการ 
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 

และนันทนาการ 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)
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แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การศาสนา 

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

(งานกีฬาและ

นันทนาการ) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา ชุดสกอรบ์อรด์ฟุตซอล ระบบ LED 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 68,000 - - - กองการศึกษา 

2 การศาสนา 

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

(งานกีฬาและ

นันทนาการ) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาลว์ฟุตซอล 

(ปี 62 / 1 ชุด) 

- 18,000 - - - กองการศึกษา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

บญัชีครุภณัฑ ์(ผ.03)
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แบบ ผ.03 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง หวักระแทกส าหรบัรถตกัหน้า-ขุดหลงั  

(ปี 61 / 1 ตวั) 

202,000 - - - - กองช่าง 

2 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง เครื่องคลอริ่ง ขนาด 0.7-5.0 น้ิว ก าลงั 

ไม่น้อยกว่า 3200W 220V 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 36,000 - - - กองช่าง 

3 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง เครื่องชัง่แบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า  

30 กิโลกรมั  

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 7,500 - - - กองช่าง 

4 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง เครื่องสกดัคอนกรีต 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 20,000 - - - กองช่าง 

5 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง เครื่องสแกนเหล็กภายในคอนกรีต 

(ปี 62 / 1 เครื่อง) 

- 35,000 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง ชุดทดสอบความขน้เหลวของปูน  

(Slum Test) 

(ปี 62 / 2 ชุด) 

- 8,000 - - - กองช่าง 

7 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสรา้ง แบบหล่อคอนกรีตพลาสติก (แบบสีเ่หลี่ยม) 

(ปี 62 / 6 ชุด) 

- 5,100 - - - กองช่าง 

8 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

เครื่องขยายเสยีง 

(ปี 61 / 1 ชุด) 

53,000 - - - - กองช่าง 

9 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวทิย ุ

เครื่องรบัสญัญาณวิทยุ ระบบ UHF/FM 

(ปี 61 / 1 ชุด) 

45,000 - - - - กองช่าง 

10 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด 

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู  

(ปี 61 / 2 เครื่อง) 

42,000 - - - - กองช่าง 

11 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ เทปวดัระยะแบบดา้มปืน Toplon 

(ปี 62 / 4 อนั) 

- 2,200 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์ื่น ป๊ัมน ้าบาดาลชนิดจุม่ มอเตอรน์ ้าบาดาล 

(Submersible Pump) 220 โวลท ์ 

ขนาด 2 แรงมา้  

(ปี 62 / 2 ตวั) 

(ปี 63 / 2 ตวั) 

- 46,000 46,000 - - กองช่าง 

13 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์ื่น ป๊ัมน ้าบาดาลชนิดจุม่ มอเตอรน์ ้าบาดาล 

(Submersible Pump) 380 โวลท ์ 

ขนาด 2 แรงมา้  

(ปี 62 / 2 ตวั) 

- 36,000 - - - กองช่าง 

14 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพื้ นฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์ื่น ถงักรองเรซิน 

(ปี 63 / 3 ถงั) 

- - 390,000 - - กองช่าง 
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