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  ตามทีอ่งคการบริหารสวนตำบลหนองบัวศาลา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปนกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตำบลหนองบัวศาลา นั้น 

  แตเนื่องจากโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหาร

สวนตำบลหนองบัวศาลา ยังไมครอบคลุมและมีความจำเปนที่จะตองแกไขปญหาใหกับประชาชน และเพื่อให

การบริการสาธารณะในพ้ืนที่ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด จึงมีความจำเปนตองเพ่ิมเติมโครงการ 

กิจกรรม ครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 องคการบริหารสวนตำบลหนองบัวศาลา จึงไดจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563) ข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไข

ปญหาและสภาพการณในปจจุบัน 
 

 

       องคการบริหารสวนตำบลหนองบัวศาลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญัสารบญั 

 

 

เรื่อง   หนา 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)  1 

 

บัญชีโครงการพัฒนา (โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แบบ ผ.02/1)  43 

 

บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03)  45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



แบบ ผ.  

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิน 
บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. - ) เพมิเติม ครงัที  พ.ศ.  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัศาลา  อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 5 การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  การบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการสู่การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รือถอนโครงสรา้งหลงัคา
คลุมอาคารทีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองบวัศาลา  
หมู ่  บา้นหนองปลงิ 

เพือลดนําหนักแรง
ตา้นลมของตวั
อาคารสาํนักงาน 

 
 

- - 
 

- 150,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ตวัอาคารไม่ได้
รบัแรงตา้นของ
ลม ทาํให้
โครงสรา้ง
อาคาร มีความ
มนัคง แข็งแรง 

กองช่าง 

     รือถอนโครงสรา้งหลงัคาคลมุอาคารทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัศาลา ขนาดพนืที 
ไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

 
 
 
 
 

  1 



แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 5 การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  การบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการสู่การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการประชาชน 
   แผนงานบริหารงานทวัไป 

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จดัซือทีดินเพือสรา้ง
อาคารสาํนักงานแห่งใหม ่

เพือใชเ้ป็นสถาน
ทีตงัอาคาร
สาํนักงานแห่งใหม ่

 
 

- - 
 

- 50,000,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

มีอาคาร
สาํนักงานไว ้
ใหบ้ริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

     จดัซือทีดินเพือสรา้งอาคารสาํนักงานแห่งใหม ่
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก เป็น
ผิวจราจรถนนลาดยาง 
Asphaltic จากบา้นนาย
สามารถ - หมู่บา้นรุ่งอรุณ
วิลล ์
หมู ่  บา้นหนองตะคลอง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 915,600 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร  
     หรือมีพืนทีผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 
จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)   

2 ยา้ยถงัประปาบาดาล 
ขนาด  ลูกบาศกเ์มตร 
พรอ้มอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ฐานราก 
หมู ่  บา้นหนองตะคลอง 

เพือใหป้ระชาชนมี
นําใชเ้พือการ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 
 

- - - 350,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีนํา
ใชเ้พอืการ
อปุโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ยา้ยถงัประปาบาดาล ขนาด .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มก่อสรา้งฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เจาะบ่อ
บาดาล  บ่อ ถังกรอง จาํนวน  ชุด วางท่อประปาขนาด  นิว ยาว .  เมตร พรอ้มอปุกรณ์ไฟฟ้า
ครบชุด  

3 ขุดลอกร่องดินเพือแกไ้ข
ปัญหานําและทรายไหล
เขา้ท่วมบา้นเรือน
ประชาชน 
หมู ่  บา้นหนองตะคลอง 

เพือแกไ้ขปัญหานํา
และทรายไหลเขา้
ท่วมบา้นเรือน
ประชาชน 

 
 

- - 138,398 - - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนไม่ได้
รบัความ
เดือดรอ้นจาก
ปัญหานําและ
ทรายไหลเขา้
ท่วมบา้นเรือน 

กองชา่ง 

     ขุดลอกร่องระบายนํา ขนาดกวา้ง .  เมตร ลกึ .  เมตร ยาว .  เมตร ปันคนัดิน ขนาด
กวา้ง .  เมตร สูง .  เมตร ยาว .  เมตร  
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 กอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศรีมาลยั 
หมู่  บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 553,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     ก่อสรา้งรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 
.  เมตร หนา .  เมตร ลึกเฉลยี .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรตีเสริมเหลก็ มคีวามยาวไม่น้อย

กว่า .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
5 ขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอ้มวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ทางหลวงหมายเลข  
- บรษิัทเกษมวิศว ์
หมู่  บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 396,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     o ขยายถนนขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร 
     o วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง .  เมตร จาํนวน  ท่อน พรอ้มบ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จาํนวน  บ่อ 
     พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)   

6 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ซอยบุญทวี
เพลส 
หมู ่  บา้นหนองปลิง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 110,200 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อย
กว่า .  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  เมตร (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

7 ก่อสรา้งบอ่พกันําทิง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าโรงงานเดนกิ - บา้น
นายโกะ๊ 
หมู ่  บา้นหนองปลิง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 500,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     ขนาดบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง .  x .  เมตร จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ 
จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

 
 
 

  4 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 กอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้น 
นายนงค ์ยกกระบตัร - 
บา้นนางถนัด เคนสาร
ภกัตร ์
หมู ่  บา้นหนองปลิง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 577,700 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

9 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสรมิเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้น 
นายวีระชยั ฉิมโพธิกลาง 
- บา้นนางเกสร ต่าย 
ครบุร ี
หมู ่  บา้นหนองปลงิ 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 477,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

10 ยกระดบัถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
หมายเลข  - บา้น 
นายยอ้ย ดุมใหม ่
หมู่  บา้นหนองปลิง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 - - - 619,000 
 

- จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

 
 
 

  5 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ผิวจราจรถนนลาดยาง 
Asphaltic จากศาลตาปู่  - 
วดัหนองบวัศาลา 
หมู ่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 764,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่นอ้ย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

12 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ผิวจราจรถนนลาดยาง 
Asphaltic จากบา้น 
นายเตย้ - หอพกัยายเล็ก 
หมู ่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 463,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่นอ้ย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

13 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ผิวจราจรถนนลาดยาง 
Asphaltic จากบา้นยาย
มะระ - บา้นนายสุรินทร ์
หมู ่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 252,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่นอ้ย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

14 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้น
นางสาวรพีพรรณ คงประ
ศุกร ์- บา้นนายนําชยั  
แซกพุดซา 
หมู่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 194,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง .  เมตร จาํนวน  ทอ่น พรอ้มบ่อพกั  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบ
ที อบต. กาํหนด)   6 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบา้นนาง
ละม่อม ไขทะเล 
หมู่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 54,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร ถมดิน 
.  ลูกบาศกเ์มตร 

16 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหลก็ จากศาลา
เกษตร - ทางหลวง
หมายเลข  ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 490,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

17 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลา
เกษตร - ทางหลวง
หมายเลข  ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 466,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

 
 
 
 
 
 

  7 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลตาปู่  
- ทางหลวงหมายเลข 
290 
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที 

 
 

- - - 609,500 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

19 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเกตุจนัทร ์
- บา้นปองพล กรพฒัน 
มีชยั ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 500,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

20 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสรมิเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเกตุจนัทร ์
- บา้นปองพล กรพฒัน 
มีชยั ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 1,007,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

 
 

 

  8 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหลก็ ซอยร่วมใจ
พฒันา จากบา้นนางสม้ - 
ทางหลวงหมายเลข  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 781,750 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหลก็ รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

22 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสรมิเหลก็ รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้น 
นายเล็ก - ซอยร่วมใจ
พฒันา  ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 477,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรตีเสริมเหลก็ รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

23 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสรมิเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้น 
นายเล็ก - ซอยร่วมใจ
พฒันา  ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 781,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหลก็ รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ
พฒันา  จากบา้นนาย
สมาน - สีแยกบา้นนาย
เอยีม 
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 318,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

25 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหลก็ ซอยเชยีงทอง 
จากบา้นนายสมหมาย – 
บา้นนายต๋อง 
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 821,500 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลกึเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

26 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสามแยก
บา้นนางบุญ - บา้น 
นางสม้ ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 490,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสามแยก
บา้นนางบุญ - บา้น 
นางสม้ ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - - 702,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองช่าง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

28 ปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เป็นถนนลาด 
ยาง Asphaltic จากบา้น
นายชีพ - บา้นนายเอียม 
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 161,280 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .04 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาด
ยางรวมไม่น้อยกวา่ .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
  

29 ปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ เป็นถนนลาด 
ยาง Asphaltic ซอยร่วมใจ
พฒันา  จากบา้นนาย
เอียม - ทางหลวง
หมายเลข  
หมู ่  บา้นอา่งหนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 612,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .04 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาด
ยางรวมไม่น้อยกวา่ , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 
  

30 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นดิน - 
ซอยสงวนวงษ ์
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 435,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีคอนกรีต 
ไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

 

  11 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ซอยบา้น 
นายเต่า 
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 230,500 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมคีอนกรีต 
ไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย 
(ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

32 ก่อสรา้งถนนหินคลุกจาก
สวนนางผ่อง - ไร่สงวน
วงษ์ 
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 169,860 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไมน่อ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีปริมาณ 
หินคลุกรวมไม่นอ้ยกว่า .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

33 ปรบัปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเป็นผิว
ถนนลาดยาง Asphaltic 
จากบา้นนายเล็ก - ทาง
หลวงหมายเลข   
ระยะที  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 480,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

34 กอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้น 
นางทองพูน - บา้นนาย
อิทธิศกัดิ 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 865,900 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  
เมตร หรือมีพนืทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตาม
แบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นนาง
นงนุช มณี 
หมู ่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 56,332 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  
เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

36 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนายมี 
บตุรงาม - ซอยรวมญาติ 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 522,648 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า .  ตารางเมตร พรอ้มถมดินสูง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 

.  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
37 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก จากบา้น 
นายองอาจ - สระนํา
สาธารณะ 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 872,400 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร พรอ้มถมดินสูง .  เมตร 
ยาว .  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน 
 ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

38 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศรีสว่าง 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 865,900 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  
เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย  
(ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

39 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก
บา้นนางบงัอร - บา้น 
นายโรม 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 556,200 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวหินคลุกไม่น้อย
กว่า .  ตารางเมตร พรอ้มถมดินสูง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีปรมิาณดินถมไม่นอ้ย
กว่า .  ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก
บา้นนายมงคล แจม่วงศ ์- 
บา้นนายจวน แจ่มวงศ ์
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 1,962,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวหินคลุกไม่น้อย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

41 ก่อสรา้งถนนหินคลุก สาย
บา้นนายสมยศ - นาย
สิทธิชยั พุกปัญญา 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 1,635,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรอืมีพืนทีผิวหินคลุกไม่น้อย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

42 ปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เป็นถนนลาด 
ยาง Asphaltic ซอยคงประ
ศุกร ์- ซอยวิฑูรย ์
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 284,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกวา่ 
, .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

43 ติดตงัระบบถงัประปา
บาดาล (จุดตงับา้น 
นายไสว) 
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือใหป้ระชาชน 
มีนําใชเ้พือการ
อปุโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 
 

- - - - 491,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีนํา
ใชเ้พอืการ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 

     ติดตงัระบบถงัประปาบาดาล ขนาด .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มฐาน เจาะบ่อบาดาล ซมัเมอรแ์บบ 
จุ่มนําได ้พรอ้มถงักรอง พรอ้มเดินท่อเมนประปาท่อพีวีซี ชนั .  เสน้ผ่านศูนยก์ลาง .  นิว พรอ้ม
อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

44 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบา้น 
นายเวทย ์เปลา้กระโทก 
หมู่  บา้นใหมห่นองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 583,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร ไหลท่างหินคลุกขา้งละ .  
เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย  
(ตามแบบที อบต. กาํหนด)  
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบล็อกคอน
เวิรส์ - ทางหลวงแผน่ดิน 
สาย  
หมู่  บา้นใหม่หนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 2,944,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร ไหลท่างหินคลุกขา้งละ 
.  เมตร 

     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว , .  เมตร หนา .  เมตร ไหลท่างหินคลุก 
ขา้งละ .  เมตร 
     หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย 
(ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

46 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบา้น 
นายประจวบ นรินทรน์อก 
- วดัหนองบอน 
หมู ่  บา้นใหม่หนองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 666,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร ไหลท่างหินคลุกขา้งละ .  
เมตร หรือมีพนืทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย 
(ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

47 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายสุสาน 
คริสจกัร 
หมู ่  บา้นใหมห่นองแหน 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 456,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อย
กว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

48 ยา้ยถงัประปาบาดาล 
หมู ่  บา้นใหม่หนองแหน 

เพือใหป้ระชาชนมี
นําใชเ้พือการ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 
 

- - - 90,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีนํา
ใชเ้พอืการ
อปุโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     ยา้ยถงัประปาบาดาล ขนาด .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มเทฐานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด 30.20 x 
3.20 เมตร พรอ้มระบบไฟฟ้า ฯลฯ (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวรการ  
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 1,368,800 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลกึเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

50 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากบา้นนาง
ทองดี - หมู่บา้นเคยีงเขต  
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที 

 
 

- - - 1,268,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลยี .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

51 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหลก็ จากบา้นนาย
หยวก - บา้นนางชวน 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที 

 
 

- - - 1,077,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บอ่ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนาย
สมัฤทธิ - รา้นซ่อม
รถยนต ์(อู่ช่างชล) 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 988,450 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

53 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสรมิเหลก็ รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนาย
สมัฤทธิ - บา้นนาย
ไพศาล 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 1,222,900 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ มคีวามยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บอ่ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

54 กอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลาที  
- วดัหนองตาคง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 2,424,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรตีเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากโรงงาน
กระจก - ศาลาที  
หมู ่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 1,217,600 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

56 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พรอ้มราง
ระบายนําคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหลก็ จาก
บา้นนายประจกัษ์ - บา้น
นางกรองทอง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน และลด
ปัญหานําท่วมขงั
ในพืนที 

 
 

- - - 501,560 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั และ
ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

กองชา่ง 

     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมี
พืนทีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 
     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

57 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น 
นายหยวก 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 798,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ .  เมตร หรือมีคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

58 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากดา้นหลงั
ฝายระบายนํา - เขต
ติดต่อตาํบลหนองระเวยีง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 1,614,250 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไมน่อ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีพนืทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า , .  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 
จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ซอยขา้ง
โรงเรียนเมธาพฒัน์ 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 205,200 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

60 กอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากหมู่บา้น 
ธนาภา - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข  
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 859,875 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     รือถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดิม ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 
.  เมตร หรือมีพืนทีการรือไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร 

     ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 
.  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรตีไม่นอ้ยกว่า , .  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุขา้งละ .  

เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  
61 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากหมู่บา้น 
ยูคลัเลอร์ - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข  
หมู ่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 573,020 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน 
 ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

62 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนาย
เกษม - บา้นนายสาํราญ 
โด่กระโทก 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 143,640 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 ขยายท่อเมนประปา จาก
หมู่บา้นฮกัโฮม - บา้น
นางสาวอิสราภรณ์ ฟุ้งสุข 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือใหป้ระชาชนมี
นําใชเ้พือการ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

 
 

- - 47,000 - - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมีนํา
ใชเ้พอืการ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 

     ขยายท่อเมนประปา ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง .  นิว ยาวรวมไม่น้อยกว่า .  เมตร พรอ้ม
อุปกรณ์ประตูนํา ขอ้ต่อ ขอ้งอ (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

64 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ พรอ้มราง
ระบายนําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบา้นนางเทียง 
เป้าตะลุมปุ๊ ก – บา้นนาย
วิจิตร จาบทะเล 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 252,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีพนืทีไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร 
พรอ้มรางระบายนําคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัยู ขนาด .  เมตร หนา .  เมตร ลึกเฉลีย .  
เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  

65 ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสามแยกวดั
หนองตาคง - รา้นซ่อม
รถยนต ์(อูช่่างชล) 
หมู ่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 40,470 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสญัจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
ไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

66 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก
หมู่บา้นนําผึงแลนด ์- 
บา้นอาจารยศ์ิริกร 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 132,435 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ .  เมตร หรือมีปริมาณ 
หินคลุกไม่น้อยกวา่ .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก และก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นนางเพ็ญ - บา้น 
นางเหมยีว 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 322,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     o ก่อสรา้งรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหลก็ รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 
.  เมตร หนา .  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความยาวไม่น้อย

กว่า .  เมตร 
     o ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 

.  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรตีไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร 
     พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

68 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบา้น 
นายนรินทร ์จบพุดซา  
(ช่วงที ) 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - 35,000 - - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า .  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ .  เมตร 

69 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก และก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นนายหล่า จาบ
ทะเล - หลงัวดัหนอง 
ตาคง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 348,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     o ก่อสรา้งรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 
.  เมตร หนา .  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อย

กว่า .  เมตร 
     o ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

.  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร 
     พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่บา้น 
เคียงเขต ซอย  
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 877,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     ก่อสรา้งรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 
.  เมตร หนา .  เมตร ลึกเฉลยี .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อย

กว่า .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

71 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ซอยบา้น 
นางมานะ งามเกาะ 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 34,200 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ .  เมตร หรือมีพืนทีผิว
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

72 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากรา้นศรวีชิยัยานยนต ์- 
หมู่บา้นเจเจแลนด ์
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 1,058,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที
ได ้

กองชา่ง 

     วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร บ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

73 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหลงัวดัหนองตาคง - 
หน้าวดัหนองตาคง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพนืที 

 
 

- - - 1,058,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     วางท่อคอนกรีตเสรมิเหลก็ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร บ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

74 ก่อสรา้งถนนหินคลุก จาก
หมู่บา้น  บาท - สวน
นายเพียร เสือทะเล 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 433,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ , .  เมตร หรือมีปริมาณ 
หินคลุกไม่นอ้ยกว่า .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหมู่บา้น 

 บาท – สวนนายเพียร 
เสือทะเล 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 3,000,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร หนา .  เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ , .  เมตร หรือมีปริมาณ 
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

76 ปรบัปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
ถนนลาดยาง Asphaltic 
จากบา้นนายมนต ์- นาย
เมือง ศูนยส์าํโรง 
หมู่  บา้นหนองปลิงใหม ่

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 289,920 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
     หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่นอ้ยกว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 
จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

77 ปรบัปรุงผิวจราจร
คอนกรตีเสริมเหล็กเป็นผิว
ถนนลาดยาง Asphaltic 
จากบา้น ร.ต.ต.เถลิงชยั - 
เขตติดต่อตาํบลโพธิกลาง 
หมู ่  บา้นหนองปลิงใหม ่

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 162,120 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาดยางไมน่้อย
กว่า .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

78 ปรบัปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
ถนนลาดยาง Asphaltic 
ซอยหนองปลิงใหม่  
หมู ่  บา้นหนองปลิงใหม ่

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 72,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
     ช่วงที  ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
     หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 ปรบัปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
ถนนลาดยาง Asphaltic 
จากบา้นอาจารยร์ะจิตร  
สีธรรมมา - หอพกั 
พชัรินทร ์
หมู ่  บา้นหนองปลิงใหม ่

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 149,160 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ช่วงที  (ซอย ) ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร 
     ช่วงที  (ซอย ) ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร 
     หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร พรอ้มป้ายโครงการ 
จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

80 ก่อสรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหลก็ รปู 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอ้มก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบงัอร  - ซอยบงัอร  
หมู่  บา้นหนอง 
ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 311,500 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด .  เมตร หนา 
.  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร แบบฝาปิดคอนกรตีเสริมเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า .  เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาํนวน  บ่อ พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสน้ผา่นศูนยก์ลาง .  
เมตร จาํนวน  ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร 
หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที 
อบต. กาํหนด) 

81 ปรบัปรุงอาคารศาลากลาง
หมู่บา้น 
หมู ่  บา้นหนอง 
ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพือใหศ้าลากลาง
หมู่บา้น มีความ
พรอ้มในการจดัทาํ
กิจกรรมต่างๆ 

 
 

- - - 550,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ศาลากลาง
หมู่บา้น มีความ
พรอ้มในการ
จดัทาํกิจกรรม 

กองชา่ง 

     ปรบัปรุงศาลากลางบา้น ขนาด .  x .  เมตร ยกระดบัพืนสูง .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 
จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

82 กอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสุขสาํราญ 
หมู ่  บา้นหนอง 
ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - - 128,760 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองชา่ง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพนืทีผิวคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 กอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป 
ตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากโคราชการ
เคหะ - กาํแพงหมู่บา้น 
อินโทรปารค์ 
หมู ่  บา้นหนอง 
ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพือลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที 

 
 

- - - 492,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ลดปัญหานํา
ท่วมขงัในพืนที
ได ้

กองชา่ง 

     รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รปูตวัยู พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง .  เมตร ลกึ 
.  เมตร หนา .  เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 

จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที  การพฒันาและเพมิศกัยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการพฒันาสงัคม 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ตลาดนําสินคา้ OTOP 
หมู ่  บา้นหนอง 
ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพือการส่งเสริมและ
สนับสนุนใหชุ้มชน 
นําภูมิปัญญาและทุน
ทีมีอยู่ มาสรา้งสรรค ์
เป็นผลิตภณัฑเ์พือ
สรา้งอาชีพ สรา้ง
รายได ้การ
ลงทะเบียนผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ OTOP 
การพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม้ีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถ
กา้วสู่สากล ตลอดจน
การส่งเสริมช่องทาง
การตลาดทงัในและ
ต่างประเทศ 

ส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหชุ้มชน 
นําภูมิปัญญาและ
ทุนทีมีอยู่ มา
สรา้งสรรค ์เป็น
ผลิตภณัฑเ์พอืสรา้ง
อาชีพ สรา้งรายได ้
การลงทะเบยีน
ผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ 
OTOP การพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม้ี
คุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถ
กา้วสู่สากล 
ตลอดจนการ
ส่งเสรมิช่องทาง
การตลาดทงัในและ
ต่างประเทศ 

- - 100,000 100,000 100,000 จาํนวน 
ผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรม 

ชุมชน นําภูมิ
ปัญญาและทุนทีมี
อยู่ มาสรา้งสรรค ์
เป็นผลิตภณัฑเ์พอื
สรา้งอาชีพ สรา้ง
รายได ้การ
ลงทะเบยีนผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ 
OTOP การพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม้ี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
สามารถกา้วสู่
สากล ตลอดจน
การส่งเสริม
ช่องทางการตลาด
ทงัในและ
ต่างประเทศ 

กองสวสัดิการ 
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที  บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณอ์ย่างยงัยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 4. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรบัปรุงภูมทิศัน์และ
ก่อสรา้งทางวิงกลางนํา 
บริเวณสระนํา 
หมู ่  บา้นหนองตาคง 

เพือใหป้ระชาชนมี
สถานทีออกกาํลงั
กาย และพกัผอ่น
หย่อนใจ 

 
 

- 
ขอ้บญัญตัิ  

- - 11,100,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานทีออก
กาํลงักาย และ
พกัผอ่นหย่อนใจ 

กองชา่ง 

     ปรบัปรุงภูมิทศัน์และก่อสรา้งทางวิงกลางนําคอนกรตีเสรมิเหล็ก กวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร 
หรือมีพืนทีทางวิงคอนกรตีไม่น้อยกวา่ .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบ
ที อบต. กาํหนด) 

2 ถมดินสระนําหนอง 
ตะลุมปุ๊ ก 
หมู่  บา้นหนอง 
ตะลุมปุ๊ กใหม ่

เพือใหป้ระชาชนใช้
เป็นสถานทีทาํ
กิจกรรมตา่งๆ 

 
 

- 
ขอ้บญัญตัิ  

- - - 15,000,000 จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนใชเ้ป็น
สถานทีทาํ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

     ถมดินปรบัระดบัพืนที ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร ลึกเฉลีย .  เมตร หรือมี
ปริมาณดินไม่นอ้ยกวา่ , .  ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที 
อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที  การเสริมสรา้งความมนัคงทุกมิติ เพือปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีิตและทรพัยสิ์น 
 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพบิติัประจาํ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

เพือใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบติัหน้าที
ช่วยเหลือเจา้
พนักงานในการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในพนืทีเกิดเหตุ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน
เดียวกนั 

ฝึกอบรมจิตอาสา
ภยัพิบติัของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองบวั
ศาลา 

- - 286,200 - - จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม
สามารถปฏิบติั
หน้าทีช่วยเหลือ
เจา้พนักงานใน
การป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยัใน
พืนทีเกิดเหตุได้
อย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว เป็น
ระบบและมี
มาตรฐาน
เดียวกนั 

สาํนักงาน
ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ฝึกทบทวนชุดปฏิบติัการ
จิตอาสาภยัพิบติัประจาํ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

เพือใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบติัหน้าที
ช่วยเหลือเจา้
พนักงานในการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในพนืทีเกิดเหตุ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน
เดียวกนั 

ฝึกทบทวนชุด
ปฏิบติัการจติอาสา
ภยัพิบติัของ
องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองบวั
ศาลา 

- - - 286,200 286,200 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม
สามารถปฏิบติั
หน้าทีช่วยเหลือ
เจา้พนักงานใน
การป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยัใน
พืนทีเกิดเหตุได้
อย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว เป็น
ระบบและมี
มาตรฐาน
เดียวกนั 

สาํนักงาน
ปลดั อบต. 
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการพฒันาการท่องเทียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 
 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและคณุค่าทางสงัคม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสรา้งปรบัปรุงสนาม
กีฬา  
หมู ่  บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพือใหส้นามกฬีามี
สภาพทีพรอ้มใช้
งาน 

 
 

- - - 
 

2,980,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

สนามกฬีามี
สภาพทีพรอ้มใช้
งาน 

กองช่าง 

     o หลงัคาคลุมสนาม ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร พนืทีไม่นอ้ยกวา่ .  ตาราง
เมตร 
     o ตาข่ายสนาม ยาว .  เมตร สูง .  เมตร 
     o ระบบไฟแสงสว่าง จาํนวน  จดุ 
     o พืนสนามคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตร พนืที 
ไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร 
     o หอ้งนํา-สว้ม ชาย-หญิง ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร พนืทีไม่นอ้ยกว่า .  ตาราง
เมตร 
     o หอ้งเก็บของ ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร พนืทีไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร 
     พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการพฒันาการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถนิ 
   แผนงานการศึกษา 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมการผลิตสือและ
นวตักรรม 

เพือใหค้รูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเขา้ร่วม
อบรม เพือจะได้
ผลิตสือและ
นวตักรรมทีดี
ต่อไป 

ฝึกอบรมการผลติ
สือและนวตักรรม 

- - - 50,000 50,000 4  
ศูนย ์

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดม้ีทกัษะใน
การผลิตสือและ
นวตักรรม 

กอง
การศึกษา 

2 เขา้ร่วมการจดันิทรรศการ
และแขง่ขนัทกัษะทาง
วิชาการระดบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ระดบัประเทศ 

เพือใหบุ้คลากร
ทางการศึกษาเขา้
ร่วมนิทรรศการ
หรือแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการระดบั
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือและ
ระดบัประเทศ และ
นํามาปรบัใชใ้น
สถานศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษา หวัหน้าศนูย์
พฒันาเด็กเล็กและ
ครูผูดู้แลเด็ก เขา้
ร่วมงานมหกรรม
การจดัการศึกษา
ทอ้งถิน 

- - - 100,000 100,000 4 
ศูนย ์

บคุลากร
ทางการศึกษา
ไดนํ้าความรูที้
ได ้มาปรบัใชใ้น
สถานศึกษาและ
มีประสทิธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ศึกษาดูงานดา้นการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยั 
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

เพือใหค้รูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ไดร้บัการ
พฒันาใหม้คีวามรู ้
เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน 

ฝึกอบรมพฒันาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - 350,000 350,000 4 
ศูนย ์

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
ไดร้บัการพฒันา
ความรู ้
เหมาะสมกบั
การปฏิบติังาน 

กอง
การศึกษา 

4 ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมในเด็กปฐมวยั 

เพือใหเ้ด็กปฐมวยั
ไดเ้ขา้ร่วมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กปฐมวยัและ
คณะคร ู

- - - 50,000 50,000 4 
ศูนย ์

เด็กปฐมวยัและ 
ครูไดอ้บรมการ
ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

5 ส่งเสรมิดา้นภาษาองักฤษ
แก่เด็กปฐมวยั 

เพือใหเ้ด็กปฐมวยั
ไดร้บัการส่งเสรมิ
ดา้นภาษาองักฤษ 

เด็กปฐมวยั - - - 50,000 50,000 4 
ศูนย ์

เด็กปฐมวยัมี
ความรู ้สามารถ
พูด อา่น
ภาษาองักฤษได ้

กอง 
การศึกษา 

6 แข่งขนักฬีาระดบัปฐมวยั เพือส่งเสริมการ
ออกกาํลงักายและ
ปลูกฝังความ
สามคัคี พรอ้มทงั
ส่งเสรมิพฒันาการ
ของเด็กปฐมวยั ให้
ไดร้บัความพรอ้ม
ทงัร่างกาย 
อารมณ ์สงัคมและ
สติปัญญา 

จดักจิกรรมกีฬา
ระดบัปฐมวยั 

- - - 50,000 50,000 4 
ศูนย ์

เด็กปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก มีสุขภาพ
ร่างกายที
แข็งแรง สมบรูณ์ 
และมีพฒันาการ
ครบทงั  ดา้น 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ฟืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถิน เพืออนุรกัษ์และ
ส่งเสรมิภมูิปัญญา
ทอ้งถิน 

คณะครูและเด็ก
ปฐมวยั 

- - - 50,000 50,000 4 
ศูนย ์

ภูมิปัญญา
ทอ้งถินไดร้บั
การอนุรกัษ์และ
ส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

8 สืบสานภมูิปัญญาหลอ่
เทียนและถวายเทียน
พรรษา 

เพือเป็นการ
ส่งเสรมิและสืบ
สานประเพณี
เขา้พรรษา อนัดี
งาม 

จดักิจกรรมเนืองใน
วนัเขา้พรรษา 

- - - 50,000 50,000 จาํนวน 
วดั 

ทีเขา้ร่วม 
กิจกรรม 

ประเพณีแห่
เทียนเขา้พรรษา
ไดร้บัการสืบ
สานใหย้งัยืน
สืบไป 

กอง 
การศึกษา 

9 อบรมหลกัศาสนพิธีที
ถูกตอ้ง 

เพือใหม้ีความรู ้
ความเขา้ใจใน
ระเบยีบแบบแผน
หรือแบบอย่างทีถือ
ปฏิบติัในศาสนา 

มีความรูค้วาม
เขา้ใจในระเบียบ
แบบแผนหรือ
แบบอย่างทีถือ
ปฏิบติัในศาสนา 

- - - 50,000 50,000 1 
กจิกรรม 

ประชาชนมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจในระเบียบ
แบบแผนหรือ
แบบอย่างทีถือ
ปฏิบติัในศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

10 จดัทาํหอ้งรวมสือและ
เครืองเล่นพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั 

เพือใหม้ีหอ้งรวม
สือและเครืองเล่น
สาํหรบัเด็กปฐมวยั 

มีหอ้งรวมสือและ
เครืองเล่นสาํหรบั
เด็กปฐมวยั 

- - - 500,000 - หอ้งรวม
สือและ

เครืองเล่น
สาํหรบั

เด็ก
ปฐมวยั 

มีหอ้งรวมสือ
และเครืองเล่น 
เพือพฒันาการ
ของเด็กปฐมวยั 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 พฒันาการเรยีนการสอน
ดา้นภาษาตา่งประเทศ
ใหก้บัเด็กปฐมวยั 

เพือใหเ้ด็กปฐมวยั
ไดร้บัการพฒันา
ดา้นภาษาตา่ง 
ประเทศ 

เด็กปฐมวยั - - - 100,000 100,000 เด็ก
ปฐมวยัมี
พฒันา 

การดา้น
ภาษาตา่ง
ประเทศ 

เด็กปฐมวยัได ้
รบัการเรยีนการ
สอนดา้นภาษา 
ต่างประเทศที
ถูกตอ้ง 

กอง
การศึกษา 

12 สรา้งสนามเด็กเล่นสรา้ง
ปัญญา (ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กหนองตาคง) 

เพือใหเ้ด็กปฐมวยั
ไดเ้รียนรูแ้ละมี
พฒันาการดา้น
การเล่น 

เด็กปฐมวยั - - - 150,000 - สนามเด็ก
เล่นสรา้ง
ปัญญา 

มีสนามเด็กเล่น
สรา้งปัญญา
เพือใหเ้ด็ก
ปฐมวยัไดใ้ชใ้น
การเล่นเพือ
เสริมพฒันาการ 

กอง 
การศึกษา 

13 สรา้งสนามเด็กเล่นสรา้ง
ปัญญา (ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อบต.หนองบวั
ศาลา) 

เพือใหเ้ด็กปฐมวยั
ไดเ้รียนรูแ้ละมี
พฒันาการดา้น
การเล่น 

เด็กปฐมวยั - - - 150,000 - สนามเด็ก
เล่นสรา้ง
ปัญญา 

มีสนามเด็กเล่น
สรา้งปัญญา
เพือใหเ้ด็ก
ปฐมวยัไดใ้ชใ้น
การเลน่เพือ
เสรมิพฒันาการ 

กอง 
การศึกษา 

14 เสริมสรา้งพฒันาการเด็ก
ผ่านการเลน่เรียนรูสู้่สงัคม 
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.
หนองบวัศาลา) 

เพือใหเ้ด็กไดร้บั
พฒันาการทีดีและ
ถูกวิธี เพอืการ
เตรียมความพรอ้ม
ในดา้นอนืๆ ต่อไป 

เด็กปฐมวยั - - - 20,000 20,000 เด็กมี
พฒันา 

การดา้น
การ

เรียนรู ้

เด็กไดร้บั
พฒันาการทีดี
และถูกวิธี เพอื
การเตรียมความ
พรอ้มในดา้น
อนืๆ ต่อไป 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 เสริมสรา้งพฒันาการเด็ก
ผา่นการเลน่เรียนรูสู้่สงัคม 
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หนองตาคง) 

เพือใหเ้ด็กไดร้บั
พฒันาการทีดีและ
ถูกวิธี เพอืการ
เตรียมความพรอ้ม
ในดา้นอืนๆ ต่อไป 

เด็กปฐมวยั - - - 20,000 20,000 เด็กมี
พฒันา 

การดา้น
การ

เรียนรู ้

เด็กไดร้บั
พฒันาการทีดี
และถูกวิธี เพอื
การเตรียมความ
พรอ้มในดา้น
อนืๆ ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

16 เสริมสรา้งทกัษะภาษา 
ต่างประเทศใหก้บัเด็กและ
เยาวชนตาํบลหนองบวั
ศาลา 

เพือพฒันาทกัษะ
ทางดา้นภาษา 
ต่างประเทศใหก้บั
เด็กและเยาวชนใน
พืนที 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพืนทีตาํบล
หนองบวัศาลา 

- - - 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนมี
พฒันา 

การดา้น
ภาษาตา่ง
ประเทศ 

เด็กและเยาวชน
มีพฒันาการ
ทางดา้นภาษา 
ต่างประเทศทีดี 

กอง 
การศึกษา 

17 ส่งเสรมิและพฒันา
ศกัยภาพเด็กและเยาวชน
ดา้นกฬีาในช่วงปิดภาค
เรียน 

เพือส่งเสริม
พฒันาการและ
ศกัยภาพของเด็ก
และเยาวชนใน
ดา้นกีฬา 

เด็กและเยาวชน - - - 100,000 100,000 จาํนวน 
ผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ไดร้บัการพฒันา
ดา้นกีฬา 

กอง 
การศึกษา 

18 วยัเรียน วยัใส ขบัขี
ปลอดภยั รูว้ินัยจราจร 

เพือส่งเสริมวินัย
จราจรในเด็ก
ปฐมวยั 

เด็กปฐมวยั - - - 20,000 20,000 4 
ศูนย ์

เด็กปฐมวยั
ไดร้บัการ
ส่งเสรมิวินัยทาง
จราจร 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 คดัเลือกตวัแทนนักเรยีน
และครูเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการ 

เพือส่งเสริมและ
พฒันานักเรียน
และครใูหเ้ขา้ร่วม
ทกัษะทางวิชาการ 

ครูและเด็กปฐมวยั - - - 10,000 10,000 จาํนวน 
ผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรม 

นักเรียนและครู
ไดร้บัการ
ส่งเสรมิและเขา้
ร่วมงานวิชาการ
ระดบัภาคและ
ประเทศต่อไป 

กอง
การศึกษา 

20 อบรมเชิงปฏิบติัการ
เทคนิคการจดั
ประสบการณ์เรียนรู ้
สาํหรบัครศููนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

เพือใหค้รูมีความ 
สามารถในการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนทีถูกตอ้ง
เหมาะสม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - 20,000 20,000 4 
ศูนย ์

ครูในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
ประสบการณ์
การเรยีนรูไ้ด้
ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษา 

21 แสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน ประจาํปี
การศึกษา 

เพือใหค้วามสาํคญั
ดา้นการศึกษาและ
ความสาํเรจ็
ทางการศึกษาของ
นักเรียน 

แสดงผลงานทาง
วิชาการของครูและ
นักเรียน 

- - - 50,000 50,000 4 
ศูนย ์

ผูป้กครองเห็น
ถึงความสาํคญั
ของการศึกษา
ของนักเรียน 
และไดช้ม
ผลงานทาง
วิชาการของครู
และนักเรียน 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

  36 



แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 อดุหนุนโรงเรียน  
โรงเรียนในเขตตาํบล เพือ
พฒันางานดา้นการศึกษา 

เพือพฒันา
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน ทงั  
โรงเรียน 

อุดหนุน
งบประมาณใหก้บั
โรงเรียน  
โรงเรียนในเขต
ตาํบลตาม
โครงการ 

400,000 400,000 400,000 1,000,000 1,000,000 4 
โรงเรียน 

โรงเรียนทงั  
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียน
การสอนเพิมขนึ 

กอง
การศึกษา 

23 พฒันาศกัยภาพคณะ
กรรมการบรหิารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
คณะทาํงาน ครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 
และศึกษาดูงาน 

เพือให้
คณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก คณะ 
ทาํงาน ครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา ไดร้บัการ
พฒันาใหม้ีความรู ้
เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน 

ฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพคณะ
กรรมการบรหิาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
คณะทาํงาน ครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

- 150,000 
ขอ้บญัญตัิ  

หน้า  

300,000 
ขอ้บญัญตัิ  

หนา้  

350,000 350,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
บริหารศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 
คณะทาํงาน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ไดร้บัการพฒันา
ใหม้ีความรู ้
เหมาะสมกบั
การปฏิบติังาน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการพฒันาการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถนิ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ต่อเติม
อาคารเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กหนองตาคง  
หมู ่  บา้นหนองตาคง 

เพือใหอ้าคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มี
ความพรอ้มและ
เพียงพอในการ
จดัการเรยีนการ
สอน 

 
 

- - - 2,000,000 - อาคาร
กอ่สรา้ง
ไดต้าม
แบบฯ 

อาคารศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 
มีความพรอ้ม
และเพียงพอใน
การจดัการเรียน
การสอน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ต่อเติมอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองตาคง ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว 
.  เมตร หรือมีพืนทีใชส้อยไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย 

(ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

2 ก่อสรา้งอาคารเรยีนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอ่างหนอง
แหน  
หมู ่  บา้นอ่างหนองแหน 

เพือใหอ้าคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มี
ความพรอ้มและ
เพียงพอในการ
จดัการเรยีนการ
สอน 

 
 

- - - 5,500,000 - อาคาร
กอ่สรา้ง
ไดต้าม
แบบฯ 

อาคารศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 
มีความพรอ้ม
และเพียงพอใน
การจดัการเรียน
การสอน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ก่อสรา้งอาคารเรยีนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ชนั ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร สูง .  
เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า .  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด)  

3 ก่อสรา้งอาคาร หอ้งนํา-
สว้ม ชาย-หญิง และที
แปรงฟัน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กหนองตาคง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือใหอ้่างแปรง
ฟันมีเพียงพอกบั
จาํนวนนักเรียน 
และไดม้าตรฐาน 

 - - - 1,000,000 
 

- กอ่สรา้ง 
ไดต้าม 
แบบฯ 

อ่างแปรงฟันมี
เพียงพอกบั
จาํนวนนักเรียน 
และได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ก่อสรา้งอ่างแปรงฟัน ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกวา่ .  
ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสรา้งอาคาร หอ้งนํา-
สว้ม ชาย-หญิง และที
แปรงฟัน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองบวัศาลา 
หมู่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือใหอ้่างแปรง
ฟันมีเพียงพอกบั
จาํนวนนักเรียน 
และไดม้าตรฐาน 

 - - - 500,000 
 

- ก่อสรา้ง 
ไดต้าม 
แบบฯ 

อ่างแปรงฟันมี
เพียงพอกบั
จาํนวนนักเรียน 
และได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ก่อสรา้งอ่างแปรงฟัน ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีพนืทีไม่นอ้ยกวา่ .  ตาราง
เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

5 ก่อสรา้งอาคารหอ้งนํา/
หอ้งสว้ม ชาย-หญิง 
สาํหรบัครูและผูม้าติดต่อ
ราชการ ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กหนองตาคง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีหอ้งนําใช้
อย่างเพียงพอ 

 - - - - 700,000 
 

ก่อสรา้ง
ไดต้าม
แบบฯ 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีหอ้งนําใช้
อย่างเพยีงพอ 

กองชา่ง 
กอง

การศึกษา      หอ้งนํา/หอ้งสว้ม ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีพนืทีไม่นอ้ยกว่า .  ตาราง
เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

6 ปรบัปรุงหลงัคาและฝ้า
เพดานอาคารเรยีน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนอง
บวัศาลา 
หมู่  บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพือใหอ้าคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มี
ความพรอ้มในการ
จดัการเรยีนการ
สอน 

 - - - 500,000 
 

- อาคาร 
ก่อสรา้ง 
ไดต้าม 
แบบฯ 

อาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
มีความพรอ้มใน
การจดัการเรียน
การสอน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ปรบัปรุงหลงัคาและฝ้าเพดานอาคารเรยีน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัศาลา 

7 ก่อสรา้งหลงัคาคลมุสนาม
เด็กเล็ก พรอ้มระบบ
ป้องกนันก ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กหนองตาคง 
หมู่  บา้นหนองตาคง 

เพือความสะดวก
ในการใชท้าํ
กิจกรรมต่างๆ ให้
มีประสทิธิภาพใน
การทาํกิจกรรม
มากขนึ 

 - - - 700,000 
 

- ก่อสรา้ง 
ไดต้าม
แบบฯ 

เกิดความ
สะดวกในการใช้
ทาํกจิกรรม
ต่างๆ และมี
ประสิทธิภาพใน
การทาํกิจกรรม
มากขนึ 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ก่อสรา้งหลงัคาคลุมสนามเด็กเลก็ พรอ้มระบบป้องกนันก ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร 
หรือมีพืนทีใชส้อยไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสรา้ง ตอ่เติม ปรบัปรุง
พืนทีดา้นหลงัอาคาร ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง
บวัศาลา 
หมู่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือใหอ้าคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มี
ความพรอ้มในการ
จดัการเรยีนการ
สอน 

 - - - 950,000 - 
 

อาคาร 
ก่อสรา้ง 
ไดต้าม 
แบบฯ 

อาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
มีความพรอ้มใน
การจดัการเรียน
การสอน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      ก่อสรา้ง ต่อเติม ปรบัปรุงพืนทีดา้นหลงัอาคาร ขนาดความกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า .  ตารางเมตร และก่อสรา้งรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง .  
เมตร ลึก .  เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ .  เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. 
กาํหนด) 

9 ปรบัปรุงถนนทางเขา้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนอง
บวัศาลา 
หมู่  บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพือใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเลก็ มีความ
พรอ้มในการ
จดัการเรยีนการ
สอน 

 - - - 1,200,000 - 
 

ก่อสรา้ง 
ไดต้าม 
แบบฯ 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก มีความ
พรอ้มในการ
จดัการเรยีนการ
สอน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      o ก่อสรา้งระบบระบายนํา ยาวไมน้่อยกว่า .  เมตร 
     o กอ่สรา้งรวักนัเขตทาง ยาวไม่นอ้ยกว่า .  เมตร 
     o ปรบัปรุงประตูทางเขา้-ออก 
     พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

10 ก่อสรา้งอาคารเรยีน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กหนองตาคง 
หมู ่  บา้นหนองตาคง 

เพือใหศู้นยพ์ฒันา
เด็กเล็ก มีอาคาร
เรียนทีได้
มาตรฐานและ
เพียงพอ 

 - - - 12,500,000 - 
 

อาคาร 
ก่อสรา้ง 
ไดต้าม 
แบบฯ 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก มีอาคาร
เรียนทีได้
มาตรฐานและ
เพียงพอ 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา      อาคารเรียนขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หรือมีพืนทีใชส้อยไม่นอ้ยกว่า .  ตาราง
เมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด) 

11 จา้งเหมาติดม่านกนัแสง 
กนัความรอ้น ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.หนองบวั
ศาลา 
หมู่  บา้นหนองตะลุมปุ๊ ก 

เพือป้องกนั
แสงแดดและความ
รอ้น ภายใน
หอ้งเรียน 

 - - - 80,000 - 
 

ติดตงัได้
ตามแบบ
ทีกาํหนด 

สามารถกนัแสง 
กนัความรอ้น
ภายในหอ้งเรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี 

กอง
การศึกษา 

     ติดตงัม่านกนัแสง กนัความรอ้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัศาลา 
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แบบ ผ.  

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทีคาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จา้งเหมาติดม่านกนัแสง 
กนัความรอ้น ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นหนองบวั
ศาลา 
หมู่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือป้องกนั
แสงแดดและความ
รอ้น ภายใน
หอ้งเรียน 

 - - - 150,000 - 
 

ติดตงัได้
ตามแบบ
ทีกาํหนด 

สามารถกนัแสง 
กนัความรอ้น
ภายในหอ้งเรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี 

กอง
การศึกษา 

     ติดตงัม่านกนัแสง กนัความรอ้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัศาลา 
 

13 ติดตงัมุง้ลวด เหลก็ดดั 
ประตูหน้าต่าง รอบตวั
อาคารเรียน ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นหนองบวั
ศาลา 
หมู่  บา้นหนองบวัศาลา 

เพือความปลอดภยั
จากสตัวร์า้ยและ
แมลง ทีอาจจะเขา้
มาทาํรา้ยเด็ก
นักเรียน 

 - - - 150,000 - 
 

ติดตงัได้
ตามแบบ
ทีกาํหนด 

เกิดความ
ปลอดภยัจาก
สตัวร์า้ยและ
แมลง ทีอาจจะ
เขา้มาทาํรา้ย
เด็กนักเรียน 

กอง
การศึกษา 

     ติดตงัมุง้ลวด เหลก็ดดั ประตูหนา้ต่าง รอบตวัอาคารเรยีน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองบวัศาลา 
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แบบ ผ. /  
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. - ) 
สาํหรบัโครงการทีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัศาลา  อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 2 ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัที  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรบัปรุงผิวจราจรถนน 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายเขต
อุตสาหกรรมสุรนาร ี
หมู่  บา้นหนองปลิง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 13,810,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ช่วงที  ปรบัปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว , .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพืนทีผิวลาดยางไม่นอ้ย
กว่า , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร 
     ช่วงที  ปรบัปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว 

.  เมตร หนา .  เมตร 
     ช่วงที  ปรบัปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว 
ไม่นอ้ยกว่า .  เมตร หนา .  เมตร 
     หรือมีพืนทีผิวลาดยาง ช่วงที  และช่วงที  รวมไม่น้อยกวา่ , .  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้
จราจร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)  
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แบบ ผ. /  

ท ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทมีา 
ตวัชีวดั 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า 
จะไดร้บั 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบา้นนาย
อนุชิต พรหมขวญัจิตร ์- 
ทางหลวงหมายเลข  
หมู่  บา้นหนองโสมง 

เพือการสญัจรไป
มาทีสะดวก และ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 

 
 

- - - 2,736,000 - จาํนวน 
ผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

     ขนาดผิวจราจรกวา้ง .  เมตร ยาว , .  เมตร หนา .  เมตร หรือมีพนืผิวคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า ,  ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จาํนวน  ป้าย (ตามแบบที อบต. กาํหนด)   
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แบบ ผ.  
บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. - ) เพมิเติม ครงัที  พ.ศ.  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัศาลา  อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทวัไป 

(งานบริหารทวัไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถโดยสาร ขนาด  ทีนัง (ดีเซล) 

(จาํนวน  คนั) 

  o ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกวา่ ,   

ซีซี หรือกาํลงัเครืองยนตส์ูงสุด ไม่ตาํกว่า 

 กิโลวตัต ์

- - 1,364,000 - - สาํนักงานปลดั 

อบต. 

2 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทวัไป

เกียวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครืองดบัเพลิง 

ชุดดบัเพลิงภายในอาคาร (จาํนวน  ชุด) 

  o ประกอบดว้ย เสอื-กางเกง เป็นผา้ชนิด

กนัเปลวไฟ พรอ้มติดแถบสะทอ้นแสง มีซบั

กนันําและกนัความรอ้น ตวัเสือเป็นซปิ 

พรอ้มติดแถบตีนตุ๊กแก มีกระเป๋า  ขา้ง 

ตรงเสอืมีกระเป๋าสาํหรบัใส่วิทยุสอืสาร 

กางเกงมีสายรงับ่าเพอืความคล่องตวัขณะ

ปฏิบติัหน้าที ดา้นขา้งกางเกงมีกระเป๋า  

ขา้ง ซา้ย-ขวา และมีอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

หมวกดบัเพลิง รองเทา้ดบัเพลิง ผา้คลุม

ศีรษะกนัไฟ (Hood) ถุงมือ 

- - - - 95,000 สาํนักงานปลดั 

อบต. 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทวัไป

เกียวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครืองดบัเพลิง 

ถงัดบัเพลิง (จาํนวน  ถงั) 

  o เป็นถังดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้  

ไฟรเ์รดติง  เอ  บ ี

- - - 80,600 - สาํนักงานปลดั 

อบต. 

4 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทวัไป

เกียวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครืองดบัเพลิง 

เครืองอดัอากาศ (จาํนวน  เครือง) 

  o เป็นเครอืงอดัอากาศแรงดนัขนาด  

บาร ์เป็นเครอืงอดัอากาศแรงดนัสูงขนาด  

ลูกสูบ เป็นเครืองยนตเ์บนซิน มมีาตรวดั

แรงดนัขนาด  บาร ์มีหวัอดั  หวั 

พรอ้มสายจ่ายอากาศในการอดั  เสน้ 

- - - - 230,000 สาํนักงานปลดั 

อบต. 

5 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทวัไป

เกียวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครืองดบัเพลิง 

สายส่งนําดบัเพลิง ชนิดเคลือบยาง

สงัเคราะห ์(จาํนวน  เสน้) 

  o เป็นสายฉีดนําดบัเพลิง  ชนั สีแดง 

แบบไรต้ะเขบ็ ไม่มีรอยต่อ ชนันอกผลิตจาก

ยางสงัเคราะหไ์นโตรพีวีซี ขนึสนันูนตลอด

เสน้ มีความทนทานต่อการขดัสี ชนักลางถกั

ทอจากยางสงัเคราะหโ์พลเีอสเตอร ์มคีวาม

เหนียว ยืดหยุ่นสูง ชนัในเป็นยางสงัเคราะห์

ทนต่อแรงกระแทกของนําได ้

- - - - 142,500 สาํนักงานปลดั 

อบต. 

6 การรกัษา 

ความสงบภายใน 

(งานบริหารทวัไป

เกียวกบัการรกัษา 

ความสงบภายใน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

เครืองดบัเพลิง 

ตูใ้ส่ถงัดบัเพลิง (จาํนวน  ตู)้ 

  o เป็นตูใ้ส่ถงัดบัเพลิง สามารถใส่ถงั

ดบัเพลิงได ้  ถงั มีฝาปิดดา้นหน้า 

- - - 39,000 39,000 สาํนักงานปลดั 

อบต 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

เครืองทาํนําเย็นและเครืองกรองนํา 

ขนาด  หวัก๊อก พรอ้มติดตงั 

- - - 100,000 - กองการศึกษา 

8 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรยีน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

อุปกรณ์สาธิตกิจกรรมการประกอบอาหาร 

สาํหรบัเด็กปฐมวยั 

- - - 18,000 - กองการศึกษา 

9 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรยีน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

โฆษณาและ 

เผยแพร ่

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด

เครือขา่ย แบบมมุมองคงที สาํหรบัติดตงั

ภายใน-ภายนอกอาคาร สาํหรบัใชใ้นงาน

รกัษาความปลอดภยั ประกอบดว้ย 

  . กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือขา่ย

ติดตงัภายนอกอาคาร จาํนวน  ชุด 

  . กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครอืข่าย 

แบบมุมมองคงที สาํหรบัติดตงัภายใน

อาคาร จาํนวน  ชุด 

  . อุปกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ  ช่อง 

จาํนวน  เครือง 

  . เครืองสาํรองไฟฟ้า  VA จาํนวน 

 เครือง 

  . อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ POE 

(POE L2 Switch) ขนาด  ช่อง จาํนวน  

ตวั 

- - - 335,500 - กองการศึกษา 

(ศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็บา้น

หนองบวัศาลา) 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      . โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ขนาดไม่นอ้ยกว่า  นิว จาํนวน 

 เครือง 

  . ตูส้าํหรบัจดัเก็บเครืองคอมพิวเตอรแ์ละ

อุปกรณ์ (9U) จาํนวน  ตู ้

  . สาย UTP Cat5 Indoor จาํนวน  

เมตร 

      

10 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

โฆษณาและ 

เผยแพร ่

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด

เครือขา่ย แบบมมุมองคงที สาํหรบัติดตงั

ภายใน-ภายนอกอาคาร สาํหรบัใชใ้นงาน

รกัษาความปลอดภยั ประกอบดว้ย 

  . กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือขา่ย

ติดตงัภายนอกอาคาร จาํนวน  ชุด 

  . กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครอืข่าย 

แบบมุมมองคงที สาํหรบัติดตงัภายใน

อาคาร จาํนวน  ชุด 

. อุปกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ  ช่อง 

จาํนวน  เครือง 

  . เครืองสาํรองไฟฟ้า  VA จาํนวน 

 เครือง 

  . อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ POE 

(POE L2 Switch) ขนาด  ช่อง จาํนวน  

ตวั 

- - - 499,200 - กองการศึกษา 

(ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก อบต.

หนองบวัศาลา) 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      6. อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ POE 

(POE L2 Switch) ขนาด  ช่อง จาํนวน  

ตวั 

  . โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ขนาดไม่นอ้ยกว่า  นิว จาํนวน 

 เครือง 

  . ตูส้าํหรบัจดัเก็บเครืองคอมพิวเตอรแ์ละ

อุปกรณ์ (9U) จาํนวน  ตู ้

  . สาย UTP Cat5 Indoor จาํนวน  

เมตร 

      

11 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรยีน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

โฆษณาและ 

เผยแพร ่

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด

เครือขา่ย แบบมมุมองคงที สาํหรบัติดตงั

ภายใน-ภายนอกอาคาร สาํหรบัใชใ้นงาน

รกัษาความปลอดภยั ประกอบดว้ย 

  . กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครือขา่ย

ติดตงัภายนอกอาคาร จาํนวน  ชุด 

  . กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดเครอืข่าย 

แบบมุมมองคงที สาํหรบัติดตงัภายใน

อาคาร จาํนวน  ชุด 

  . อุปกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ  ช่อง 

จาํนวน  เครือง 

- - - 499,200 - กองการศึกษา 

(ศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็บา้น

หนองตาคง) 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      . เครืองสาํรองไฟฟ้า  VA จาํนวน 

 เครือง 

  . อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ POE 

(POE L2 Switch) ขนาด  ช่อง จาํนวน  

ตวั 

  . โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ขนาดไม่นอ้ยกว่า  นิว จาํนวน 

 เครือง 

  . ตูส้าํหรบัจดัเก็บเครืองคอมพิวเตอรแ์ละ

อุปกรณ์ (9U) จาํนวน  ตู ้

  . สาย UTP Cat5 Indoor จาํนวน  

เมตร 

      

12 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

โฆษณาและ

เผยแพร ่

ชุดเครอืงเสียง พรอ้มลาํโพงกลางแจง้ - - - - 50,000 กองการศึกษา 

13 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครืองสาํรองไฟ ขนาด VA  

(จาํนวน  เครือง) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัศาลา) 

- - - 2,500 - กองการศกึษา 

14 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร ์

เครืองพิมพแ์บบฉีดหมึก พรอ้มติดตงัถงั

หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

(จาํนวน  เครือง) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.หนองบวัศาลา) 

- - - 4,300 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสารเปิด บนกระจก ล่างทึบ ขนาด 

900 x 450 x 1,850 มม.  

(จาํนวน  ตู)้ 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองบวัศาลา) 

- - - 25,500 - กองการศึกษา 

16 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสารกระจกบานเลอืน ขนาด  ฟุต 

(จาํนวน  ตู)้ 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัศาลา) 

- - - 9,600 - กองการศึกษา 

17 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร  ช่อง 

(จาํนวน  หลงั) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัศาลา) 

- - - 5,500 - กองการศึกษา 

18 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ตูเ้ก็บเอกสารกระจกบานเลอืน ขนาด  ฟุต 

(จาํนวน  ตู)้ 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่างหนองแหน) 

- - - 9,600 - กองการศึกษา 

19 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ชุดเกา้อีมา้หินอ่อน แบบมีพนักพิง 

(จาํนวน  ชุด) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่างหนองแหน) 

- - - 21,000 - กองการศึกษา 

20 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ตูบ้านเลือนกระจกใส  ช่อง 

(จาํนวน  หลงั) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่างหนองแหน) 

- - - 10,000 - กองการศึกษา 

21 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ชนัวางของ  ช่อง มีขาตงั (จาํนวน  หลงั) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่างหนองแหน) 

- - - 7,600 - กองการศึกษา 

22 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนักงาน 

ชนัวางของเล่นตวัตลก (จาํนวน  หลงั) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่างหนองแหน) 

- - - 15,800 - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

บอรด์โครงงานทรงบา้น  พบั แบบตงัโต๊ะ 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า  x 100 ซม. 

(จาํนวน  ตวั) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองตาคง) 

- - - 10,000 - กองการศึกษา 

24 การศึกษา 

(งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การศึกษา 

บอรด์โชวผ์ลงาน  พบั ไมส้กัทอง 

ขนาดตวับอรด์ กวา้ง  ซม. ยาว  ซม. 

ขาสูง  ซม. ดา้นในบอรด์ปรุดว้ยไมอ้ดัสกั 

พรอ้มสกัหลาด (จาํนวน  ตวั) 

(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองตาคง) 

- - - 18,000 - กองการศึกษา 

25 สาธารณสุข 

(งานบริหารทวัไป

เกยีวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครืองเล่นสนามชุดมหศัจรรยเ์ห็ดน้อย 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 550 x 850 x 330 

เซนติเมตร จาํนวน  ชุด 

หมู่  บา้นหนองตะคลอง 

- - - 450,000 - กองสาธารณสุข 

26 สาธารณสุข 

(งานบริหารทวัไป

เกยีวกบัสาธารณสุข) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ีฬา เครืองออกกาํลงักายกลางแจง้ 

หมู่  บา้นหนองตะคลอง 

รายละเอียด ดงันี 

     กองสาธารณสุข 

      1. เครืองดึงบริหารกลา้มเนือคู่ ขนาด 

ไม่นอ้ยกว่า  x 210 x 150 เซนติเมตร 

จาํนวน  ชุด 

- - - 54,000 -  

      . เครอืงกรรเชียงบกเดียว ขนาดไม่นอ้ย

กว่า  x 120 x 80 เซนติเมตร จาํนวน 

 ชุด 

- - - 40,000 -  
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แบบ ผ.  

ท ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      . เครอืงจกัรยานกา้วเดิน ขนาดไมน้่อย

กว่า  x 110 x 125 เซนติเมตร จาํนวน 

 ชุด 

- - - 40,000 -  

      . เครอืงนวดหลงัและเอว ขนาดไมน้่อย

กว่า  x 95 x 140 เซนติเมตร จาํนวน  

 ชุด 

- - - 42,500 -  

      . เครอืงบริหารขาเหยียดคู่ ขนาดไม่น้อย

กว่า 40 x 180 x 150 เซนติเมตร จาํนวน 

 ชุด 

- - - 42,500 -  

      . เครอืงสกีบกบริหารขา ขนาดไม่น้อย

กว่า  x 100 x 140 เซนติเมตร จาํนวน 

 ชุด 

- - - 41,000 -  

      . เครืองมา้โยกบริหารหนา้ทอ้ง ขนาด 

ไม่นอ้ยกว่า  x 90 x 115 เซนติเมตร 

จาํนวน  ชุด 

- - - 40,000 -  

      . เครอืงจกัรยานนังปัน ขนาดไม่น้อยกว่า 

50 x 120 x 130 เซนติเมตร จาํนวน  

ชุด 

- - - 40,000 -  

27 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

(งานก่อสรา้ง 

โครงสรา้งพนืฐาน) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์นื ถงักรองนําเรซิน  

(ขนาดกวา้ง .  เมตร สูง .  เมตร 

จาํนวน  ถงั พรอ้มอุปกรณ์ พรอ้มติดตงั) 

(ปี  /  ชุดๆ ละ ,  บาท) 

- - - 520,000 - กองช่าง 
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