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การวางแผน เป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะแผน
เป็นเครื่องมือและเข็มทิศในการบริหารการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และยังเป็นเครื่องมือก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในต าบลได้อย่างเป็น
รูปธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงเจตนาหรือทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า
มุ่งเน้นไปในทิศทางใด มุ่งเน้นเรื่องใด  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดท าเวที
ประชาคมของต าบลหนองบัวขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอปัญหา ความต้องการ และโครงการต่าง ๆ 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้มีการน าข้อมูลพ้ืนฐานต าบลมาใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หวังว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  นี้ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด 
นโยบายของอ าเภอ และปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 



สำรบัญ 
                                                                                       หน้ำ 
  
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                     ๑-๙ 
ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  ๑๐-๑๗ 
ส่วนที่  ๓  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        ๑๘-๓๗ 
ส่วนที่  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                       ๓๘-๑๕๘ 
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล                                                      ๑๕๙-๑๖๕ 
ภาคผนวก 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



๑๑  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 

๑. ด้ำนกำยภำพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรต ำบลหนองบัว     
ต ำบลหนองบัว  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ  
      หมู่ที่  ๒  บ้านกอก  
       หมู่ที่  ๓  บ้านคุยเชือก  
         หมู่ที่  ๔  บ้านคุยแพง 
        หมู่ที่  ๕  บ้านโนนเมืองน้อย  
      หมู่ที  ๖  บ้านโนนหินแห่ 
        หมู่ที่  ๗  บ้านหนองปลาเข็ง 

     หมู่ที่  ๘  บ้ำนหนองปลำเข็ง 
      หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนหนองผือ 
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  

       (ปัจจุบันเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง ณ วันที่  ๒๓ กุมภำพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๔๐)  
              ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี ๑๓๓ หมู่  ๕  ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
              -  โทรศัพท์  ๐๔๓ – ๐๒๙๗๑๕   

-  โทรสาร  ๐๔๓ – ๐๒๙๗๑๖ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน น้ าท่วม
ถึง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๙.๒๒ ตารามกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๒๑๖ ไร่ เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 
๖๐%  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอำกำศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก

สภำพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐำน 



ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตต าบลหนองบัวบางปีเกิดอุทกภัยรุนแรง 

๒ 
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน

ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๙ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  ประมาณ  ๘๐% ดินร่วนปนทรายประมาณ ๒๐ % 
เหมาะแก่การท านา   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๒๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๒๕ แห่งเคยเป็น
แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสร้างขึ้นได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย ๒ แห่ง กุดอ้ายลาย ห้วยน้ าเค็ม ฝาย  ๑ แห่ง ฝายกั้นน้ ากุดอ้ายลาย 
    หนองน้ า ๖ แห่ง           บ่อน้ าตื้น ๑๗ แห่ง 
    ล าคลอง           - แห่ง           บ่อบาดาล ๙ แห่ง 
    บึง  ๖ แห่ง           อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  ๒ แห่ง แม่น้ าชี แม่น้ าพอง  
                     อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  
                     

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้ และต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ผลัดใบ   
๒. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑,๙๗๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างปกติ   ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้



และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่จัดขึ้น มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลัง
พนักงานจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   

 

๓ 
๒.๑ เขตกำรปกครอง 

ต าบลหนองบัว  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๑๖   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้เมื่อ  ในวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐  มีพ้ืนที่ ๒๙.๒๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๘,๒๑๖  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัด
มหาสารคาม ๖๐  กิโลเมตร ห่างจากตัวอ าเภอโกสุมพิสัย ๔๐ กิโลเมตร 
อำณำเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
        ทิศเหนือจด ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชียงยืน 
        ทิศใต้จด  ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย            
                     ทิศตะวันออกจด ต าบลยางท่าแจ้ง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
        ทิศตะวันตกจด ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแบ่งเขตกำรปกครองดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ   

                         หมู่ที่  ๒  บ้านกอก  
        หมู่ที่  ๓  บ้านคุยเชือก  
          หมู่ที่  ๔  บ้านคุยแพง 
         หมู่ที่  ๕  บ้านโนนเมืองน้อย  
       หมู่ที  ๖  บ้านโนนหินแห ่
         หมู่ที่  ๗  บ้านหนองปลาเข็ง 

      หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
       หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
 



๒.๒ กำรเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไดแ้บ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ต าบลหนองบัว  ทั้งเขตองค์การเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๑๐  เขต ดังนี้ 

ประชาชนในเขตต าบลหนองบัวส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
เขตต าบลหนองบัวยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    ๔,๘๓๗     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ๔,๘๓๗     คน 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ๓,๙๕๘  คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๘๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๓   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ๓,๙๕๘  คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๘๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๓ 

๔ 
 
๓. ประชำกร 
  
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร ณ 27 กันยำยน 2561 

ที่ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) 
1 ม. 1 บ้านหนองผือ 197 338 334 
2 ม. 2 บ้านกอก 181 382 387 
3 ม. 3 บ้านคุยเชือก 237 450 411 
4 ม. 4 บ้านคุยแพง 223 467 429 
5 ม. 5 บ้านโนนเมืองน้อย 217 369 368 
6 ม. 6 บ้านโนนหินแห่ 176 295 245 
7 ม. 7 บ้านหนองปลาเข็ง 112 211 190 
8 ม. 8 บ้านหนองปลาเข็ง 124 247 226 
9 ม. 9 บ้านคุยเชือก 76 132 130 
10 ม. 10 บ้านหนองผือ 154 272 258 

รวม 1,697 3,163 2,978 



 
๓.๒ ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากร
เยาวชน 

557  คน 533  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 1,924  คน 2,025  คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

497  คน 605  คน 
อายุมากกว่า 60 
ปี 

รวม 2,978 คน 3,163 คน ทั้งสิ้น 6,141 คน 
 

 
๔. สภำพทำงสังคม 

๔.๑ กำรศึกษำ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
กำรศึกษำ   ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒   

สังกัด สพฐ. อบต.หนองบัว 

 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก  

           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่อบต.หนองบัว  
    -  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 
    -  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 
    -  โรงเรียนบ้านคุยเชือก   
    -  โรงเรียนบ้านคุยแพง 
    -  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 
            จ านวนนักเรียน   
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ แห่ง 
 
 
 

๒   แห่ง 
๘๕  คน 
๕๗  คน 

 
๕   คน 
๖   คน 

๑๔๒  คน 
 
 

๗๘  คน 
๖๗  คน 
๖๓  คน 
๔๕  คน 
๑๒๗ คน 
๓๘๐  คน 

 

 
๔.๒ สำธำรณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  
ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การ
ใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้



รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  ๒   แห่ง 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนเมืองน้อย 
 ๔.๓ กำรสังคมสังเครำะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจัดหาหรือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ต้ังโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี       

๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวมีระบบบริกำรพื้นฐำน  ดังนี้ 

๕.๒ กำรไฟฟ้ำ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่   
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

๕.๓ กำรประปำ 
การประปา  ปัจจุบันในต าบลหนองบัวมีระบบประปาขนาดใหญ่  ๓ จุด จุดบ้านหนองปลา

เข็ง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘  จุดบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ และระบบประปาหมู่บ้าน
ใช้ทุกหมู่บ้าน 

๕.๔ โทรศัพท์ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    ๒    หมายเลข 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล  ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล  
 (๓)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืน(มีทุกหมู่บ้าน) 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีที่รับส่งไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง     

๕.๖  เส้นทำงคมนำคม 



      เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สะดวก และถนนเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านและพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ กำรเกษตร  
ประชากรในเขต ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว มีการท านาปรัง ปีละ  ๒  ครั้ง และท านาปี   มันส าปะหลัง  และการปลูกพืชผัก  ส่งขายตลอดปี 
- ท านา(ในเขตชลประทาน) รวมประมาณ  ๑๒,๐๙๓  ไร่  (นอกเขตชลประทาน)  
  รวม ๑,๕๘๕  ไร ่
- ท าไร่มันส าปะหลัง ๙ ไร่ 
- ท าไร่อ้อย  ๑๐ ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  ๔ ไร่ 
- ท าสวนผัก  ๑,๑๖๙  ไร่     

๖.๒ กำรประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ าชีประมาณ ๕๓ 
ครัวเรือน จ านวน ๑๑ ไร่ 

๖.๓ กำรปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  
- ฟาร์มไก,่ หมู  ๓  แห่ง  

๖.๔ กำรบริกำร 
          -  ร้านเสริมสวย  ๕  ร้าน 
๖.๕ กำรท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสำหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
-  โรงสีขนาดเล็ก       จ านวน   ๗   แห่ง 
-  มีโรงงานท าอิฐมอญ  ขนาดเล็ก  ๔  โรง 

           ๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
กำรพำณิชย์ 
ร้านซ่อม   ๕ แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอดหยอดเหรียญ)  ๑๑  แห่ง 
ร้านค้า   ๕๘ แห่ง  



ร้านเสริมสวย  ๕ แห่ง 
ร้านอาหาร                  ๘         แห่ง  
กลุ่มอำชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๑  กลุ่ม  ๑. กลุ่มโรงสีชุมชน 

๖.๘ แรงงำน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๘๐  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  
๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไข
ได ้
 
 

๗ 
๘. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙   วัด   ๗    วัด       

    วัดสุวรรณาราม หมู่ 1,10  วัดจันทราราม หมู่ 2  วัดเกษมสุขาราม หมู่ 3,9  วัดสว่างศรีวิลัย 
หมู่ 4  วัดสะอาดนครชัย หมู่ 5  วัดจันทรังษี หมู่ 6  วัดสุคันธาราม หมู่ 7,8   
          ๘.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกฐิน            ประมาณเดือน   ช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญคูณลาน            ประมาณเดือน  
-  ประเพณีวันสงกรานต์             ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ  ภำษำถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 



  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของกินและของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  ท าแจ่วบองท้ังกินและส่งขาย      
 
๙. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

๙.๑ น้ ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี และน้ าพอง ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ าใต้ดิน   

๙.๒ ป่ำไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีป่าไม้ไม่มาก ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าว 

๙.๓ ภูเขำ  ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 

ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้   
๑๐. อ่ืนๆ  
           ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปลูกพืชผักส่งขายตลอดปีและมีการใช้สารเคมีซึ่งกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน 
    
 

๘ 
 
๑๐.๓  กำรแก้ไขปัญหำ 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  
ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ  
                     ๖) มีการคัดกรองตรวจหาสารพิษในร่างกายให้กับประชาชนในต าบลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเป็นประจ า    
 



 

  
  
  
  

๙๙  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 

๑.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
    ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  และได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงาน
อ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 

         -  สถานการณ์ภัยแล้ง/น้ าท่วม  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ในรอบสามปีที่ผ่านมา ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  ที่ผ่านมาปริมาณน้ าฝนอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบ  ๑๐ ปี ส่งผลต่อการเพาะปลูกข้าวทั้งการท านาปรัง 
และนาปีของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว เนื่องจากปริมาณน้ าในแม่น้ าชีและน้ าพองไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก  และกระทบต่อการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ าชี  ท าให้รายได้ประชาชนลดลง 

 ๑.๒ การประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

          -  ผลการประเมินเชิงปริมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้น าเอายุทธศาสตร์การ
พัฒนามาประกอบและเป็นแนวทางหลักในการจัดท าแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและครบทุกยุทธศาสตร์ 

          -  ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้น าเอาและเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
๒.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
           ๒.๑  ผลที่ได้รบั/ผลที่ส าคัญ 
                      -  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 
                      -  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการพัฒนา ท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 

๑๐ 
                      -  ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่  ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
และน าเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านตนเอง 
          ๒.๒  ผลกระทบ 



                      -  การแก้ปัญหาของประชาชนยังไม่ครอบคลุมในบางประเด็นปัญหา ต้องอาศัยความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวมีงบประมาณท่ีจ ากัด 
๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
          ๓.๑  ปัญหาและอุปสรรค 
                      -  การสั่งการจากส่วนกลางให้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ เป็นการสั่งการแบบเร่งด่วนและ
ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จแบบเร่งด่วน อาจท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามก าหนดการและบางประเด็นอาจ
ไม่สมบูรณ์และไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเท่าที่ควร 
                     -  การน าเสนอปัญหาของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  เลยท าให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ  
                     -  ประชาชนบางกลุ่มยังมองไม่เห็นความส าคัญในการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร
จะเป็น  และการเสนอโครงการพัฒนาบางโครงการไม่อิงแผนพัฒนาและท าให้โครงการในแผนพัฒนามาก
เกินไป 
          ๓.๒  แนวทางแก้ไข 
                     -  ก าชับกลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนให้เข้าร่วมประชาคมและมองเห็นความส าคัญในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบลหนองบัว 
                     -  การน าเสนอประเด็นปัญหาความต้องการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และค านึงถึง
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้มีความสัมพันธ์กัน  

 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)   
 

ยุทธศำสตร ์
2557 2558 2559 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี 

28 3,050,500 27 2,462,500 27 2,462,500 82 7,975,500 

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

24 22,017,270 38 42,899,025 63 81,305,055 125 146,221,350 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ 

8 200,000 9 2,100,000 11 10,500,000 28 12,800,000 

ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

32 4,361,720 24 4,166,720 26 4,566,720 82 13,095,160 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15 558,000 15 558,000 17 3,958,000 47 5,074,000 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

10 925,000 8 855,000 8 855,000 26 2,635,000 

ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 11 7,397,000 11 8,397,000 11 9,397,000 33 25,191,000 



รวม 128 38,509,490 
 

132 61,438,245 163 158,892,500 423 212,992,010 

๑๑ 
ซ่ึงตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

1.ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 21 1,457,500 
2.ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 21 2,500,000 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 8 200,000 
4. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 28 3,996,720 
5.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15 700,000 
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 9 875,000 
7. ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 9 7,337,220 
 รวม 111 17,066,220 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศำสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 907,378.90 2.36 562,000 1.46 1,469,378.90 3.82 
2.ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2,582,275.25 6.71 361,000 0.94 2,943,275.25 7.64 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 88,000 0.23 - - 88,000 0.23 
4. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,759,009,.20 9.76 22,000 0.06 3,781,009.20 9.82 
5.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 394,000 1.02 - - 394,000 1.02 
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 580,954.95 1.51 - - 580,954.95 1.51 
7. ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 90,000 0.23 - - 90,000 0.23 

. รวม 8,401,618.30 21.82 945,000 2.46 9,346,618.30 24.28 

 
โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 1 0 0 36,600 36,600 
2.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 0 0 7,164,800 7,157,400 

3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 0 0 693,000 673,000 

 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

   
ยุทธศำสตร ์

2558 2559 2560 รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 28 2,372,500 27 2,237,500 27 2,237,500 82 6,847,500 



ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 27 5,081,000 44 65,758,000 63 65,882,600 134 136,721,600 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 13 2,270,000 13 3,270,000 14 13,270,000 40 18,810,000 
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ าศ าส น าวั ฒ น ธ รรม แ ล ะ
นันทนาการ 

58 8,963,720 47 3,930,720 49 6,427,720 154 19,322,160 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20 1,307,600 21 3,007,600 21 3,007,600 62 7,322,800 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

13 3,481,000 11 975,000 12 1,575,000 36 6,031,000 

ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 21 7,592,000 21 8,592,000 21 9,592,000 63 25,776,000 
รวม 180 31,067,820 

 
184 87,770,820 207 101,992,420 571 220,831,060 

ซ่ึงตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

1.ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 23 2,067,700 
2.ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 16 2,080,000 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 10 220,000 
4. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 29 6,915,950 
5.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17 821,600 
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 11 1,126,000 
7. ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 17 8,758,900 
 รวม 123 21,990,150 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศำสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 456,985.54 1.47 - - 456,985.54 1.47 
2.ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 1,762,600 5.67 - - 1,762,600 5.67 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 30,000 0.10 - - 30,000 0.10 
4. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,385,745 17.34 - - 5,385,745 17.34 
5.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 437,500 1.41 - - 437,500 1.41 
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 134,500 0.43 - - 134,500 0.43 
7. ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 7,729,200 24.88 - - 7,729,200 24.88 

. รวม 15,936,530.54 51.30 - - 15,936,530.54 51.30 

 
โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ร้อยดวงใจ สาน
สายใย ครอบครัวอบอุ่น) 

1 0 0 47,000 47,000 

2.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 0 0 7,164,800 7,157,400 



3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 0 0 693,000 673,000 

4.โครงการประปาผิวดินขนาดใหญ ่ม.7,8 บ้านหนองปลา
เข็ง 

1 0 0 3,805,000 3,805,000 

5.โครงการหนองบัวห่วงใยผู้สูงวยัแข็งแรง(สปสช.) 1 0 0 17,000 17,000 

 

๑๓ 
 
 
 
 

 
 

 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 
ยุทธศำสตร ์

2559 2560 2561 รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 29 2,511,500 29 2,502,500 28 2,502,500 85 7,516,500 
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

53 13,427,000 62 206,629,000 93 52,044,000 207 272,100,000 

ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

57 5,883,720 46 5,582,720 48 6,382,720 151 17,849,160 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

59 13,129,600 53 12,744,600 57 19,344,600 169 45,218,800 

รวม 198 34,951,820 189 227,458,820 226 80,273,820 613 342,684,460 

 
  
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำสำมป ี

บรรจุในข้อบญัญตั ิ
(น ำไปปฏิบตัิ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่ปรำกฏในแผน



ฯ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี  ๒๙ ๒๓ ๗๙.๓๑ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการอาชีพ  

๕๓ ๓๕ ๖๖.๐๔ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕๗ ๓๒ ๕๖.๑๔ 
๔.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 

๕๙ ๔๕ ๗๖.๒๗ 

รวม ๑๙๘ ๑๓๕ ๖๘.๑๘ 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 
โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และส่ ง เส ริมก ารบริห าร
จัดการที่ดี 

๒๙ ๔,๐๐๑,๕๐๐ ๒๔ ๒,๕๕๖,๕๐๐ ๒๓ ๒,๓๕๖,๕๐๐ ๒๓ ๒,๓๕๖,๕๐๐ ๙๖ ๑๑,๒๒๖,๐๐๐ 

๒ . ยุท ธศาสตร์ ด้ าน การ
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
การอาชีพ 

๕๙ ๕๗,๗๗๔,๗๐๒ ๖๐ ๗๓,๗๙๐,๑๑๗ ๕๐ ๖๓,๒๑๖,๖๑๗ ๔๗ ๖๒,๙๙๓,๔๒๘ ๒๑๒ ๒๕๕,๘๙๙,๑๗๖ 

๓ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๓๙ ๕,๓๑๓,๖๔๗ ๓๓ ๔,๙๘๔,๖๔๗ ๓๑ ๔,๘๖๕,๖๔๗ ๓๑ ๔,๘๖๖,๖๔๗ ๑๓๓ ๑๙,๙๙๐,๕๘๘ 

๔.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อยและความมั่นคง
และสวัสดิการสั งคมและ
ชุมชน 

๘๑ ๑๕,๕๐๓,๔๐๐ ๔๖ ๑๓,๓๕๙,๔๐๐ ๔๘ ๑๓,๘๖๐,๔๐๐ ๔๘ ๑๗,๕๗๑,๔๐๐ ๑๙๔ ๕๙,๙๘๔,๐๐๐ 

รวม ๒๐๘ ๘๒,๕๙๓,๒๔๙ ๑๖๓ ๙๔,๖๙๐,๖๖๔ ๑๕๒ ๘๔,๒๙๙,๑๖๔ ๑๔๙ ๘๗,๗๘๗,๙๗๕ ๖๓๕ ๓๔๗,๐๙๙,๗๖๔ 

 



 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการทีเ่สร็จ อยู่ระหว่างด าเนนิการ โครงการที่ไม่ได้
ด าเนนิการ 

โครงการทีม่ีการ
ยกเลิก 

โครงการที่
เพิ่มเตมิ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี 

๑๘ ๘๕.๗๑ - - ๓ ๑๔๒๙ - - ๒ ๒๑ 

๒. ยุท ธศาสตร์ด้ านการพัฒ นาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการอาชีพ 

๒๒ ๖๘.๗๕ - - ๑๐ ๓๑.๒๕ - - ๑ ๓๒ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒๓ ๙๒.๐๐ - - ๒ ๗.๖๙ - - - ๒๕ 

๔.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรยีบร้อย
และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน 

๖๒ ๘๘.๕๗ - - ๘ ๑๑.๔๓ - - ๓๐ ๗๐ 

รวม ๑๒๕ ๘๔.๔๖ - - ๒๓ ๑๕.๕๔ - - ๓๓ ๑๔๘ 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  - - ๘,๔๓๘,๐๐๐ ๘,๒๔๔,๓๐๐ 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - ๒,๑๔๐,๘๐๐ ๑,๗๗๖,๘๐๐ 
เบี้ยยั้งชีพผู้ป่วยเอดส ์  - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  - - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ๒ ศูนย ์  - - ๗๗๔,๒๐๐ ๖๑๐,๐๑๗.๘๔ 
อาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก  - - ๑,๐๑๓,๖๗๐ ๑,๐๑๓,๐๕๘.๔๘ 

อาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ๕ โรงเรียน  - - ๑,๔๘๔,๐๐๐ ๑,๔๗๙,๐๐๐ 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นโนนเมืองน้อย – บ้านคุยเชือก ม.  - - ๗,๙๗๔,๓๐๐ ๖,๕๖๒,๐๐๐ 



๓ กวา้ง  ๔ ม.  ยาว ๓,๙๔๒ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
ค่าจัดการเรียนการสอน  - - ๒๖๘,๖๐๐ ๒๖๘,๖๐๐ 
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นหนองผือ – ชนเขตต าบลเหล่าบวั
บาน กว้าง  ๔ ม.  ยาว ๒,๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.  - - ๔,๖๙๙,๑๐๐ ๓,๔๗๐,๙๗๘ 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง ๒๒ ม.  ยาว๔๒ ม.  หนา  ๐.๑๐ 
ม.  - - ๗๐๙,๘๐๐ ๖๑๔,๒๕๐ 

 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 

ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๑.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 ๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 
๑๗ 



     วิสัยทัศน์  “ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
     ๑.๑  กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
            ๑) ด้านความมั่นคง 
                      -  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                      -  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
                      -  การรักษาความม่ันคงภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง
ทะเล 
                      -  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
                      -  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
                      -  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
                      -  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
           ๒)  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                      -  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ การค้า 
                      -  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายหย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      -  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
                      -  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
                      -  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจัยและพัฒนา 
                      -  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
          ๓)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                      -  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                      -  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
                      -  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 



                      -  การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
                      -  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๑๘ 
          
            
          ๔)  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
                      -  สร้างความม่ันคงและลดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
                      -  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือ
ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
                      -  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
                      -  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
           ๕)  ด้านการสร้างความเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      -  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                      -  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
                      -  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      -  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      -  การลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส 
                      -  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
           ๖)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                      -  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
                      -  การวางระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
                      -  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                      -  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      -  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
                      -  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
                      -  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
๒.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
          การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ  ๕ ปี ที่จะสามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี โดยมีหลักการ
ส าคัญของแผนฯ ดังนี้ 



               ๑)  ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
                ๒)  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

๑๙ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
                ๓)  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
                 ๔)  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระกับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติ
ต่างๆทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของ
คนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่ งยืนสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ
เลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อ



ส่วนร่วม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวที
นานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิดัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และ
ค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่
ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทางด้านการเงิน ระบบ 
โลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษ ะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
                ๕)  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯเป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงและการก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 

๒๐ 
ฉบับที่ผ่านๆมาในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ

และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่

สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/
โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ

จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 
๓.  แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด  
              ๓.๑  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                      ๑.  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต 
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
ตั้งองค์ร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                      ๒.  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 



                      ๓.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
                      ๔.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ ๑.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม แลเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
๓.๒  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 ๑.๓ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
  (๑) แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
          ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
                     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูป
กำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                     กลยุทธ์ 
                     ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
                     ๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
                     ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า                                                             
 

๒๑ 
                    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำขีดควำมสำมรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร
และโลจิสติกส์ 
                    กลยุทธ์ 
                    ๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
                    ๒) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
                    ๓) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
                    ๔) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
                    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจร 
                    กลยุทธ์ 
                    ๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                    ๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 



                    ๔) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 
          ๓.๓  แผนพัฒนำจังหวัดมหำสำรคำม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน  
                    ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปรับโครงกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้เอื้อต่อผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร
คุณภำพ 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโครงส้นทาง 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร 
                    ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศและ
รองรับรถไฟรางคู่ ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการตลาด พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญ
กับแหล่งโบราญสถาน ศาสนา ประเพณีพ้ืนบ้าน 
                    กลยุทธ์ที่ ๔ ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบ 
                    ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำง
บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายสถาบันทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 

๒๒ 
                    ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคมเอื้ออำทรและสมำนฉันท์ 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๓.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 



                    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่น  โดย
ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเร่งสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ 
ประสิทธิ คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะส าหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึก และ
สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
                      กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
                      ๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
                      ๒) พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
                      ๓) สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 
                     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทาง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 
ผู้น าองค์กร และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขถาพร่างกายที่แข็งแรง 
ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ การรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 
                      กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
                      ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
                      ๒) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน 
                      ๓) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 
                      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรพัฒนำและสร้ำงควำมม่ันคงทำง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น  โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการ ตั้งแต่ระดับต้นน้ า ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
การผลิต ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตในระดับกลางน้ า จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ า 
มุ่งเน้นการพัฒนาและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายคมนาคม แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
                      กลยุทธ์  ประกอบด้วย 

๑) พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 

                                                        ๒๓ 



                      ๒) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวและ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
                      ๓) สนับสนุนส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
                      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๔ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพองค์กร  โดยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการท างาน ด้วยการ
ปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการจัดการ ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการ โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
การสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพในการ
จัดบริการและให้บริการสาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตส านึกของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดถือตามระเบียบ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                     กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
                     ๑) เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของท้องถิ่น 
                     ๒) สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น 
                     ๓) สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 
 
๒.  ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
              ๒.๑ วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภำพชีวิตประชำชนดีถ้วนหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล 
บริหำรงำนโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล” 
              ๒.๒ ยุทธศำสตร์ 
                     ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
                     ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ 
                     ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
                     ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 
               ๒.๓. เป้ำประสงค์ 
                      ๑. พัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
                      ๒. พัฒนาประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                      ๓. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 



                      ๔. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 
                      ๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม พัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งมุ่งสู่สังคมที่มีคุณภาพ 

๒๔ 
                       ๖. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      ๗. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และพัฒนาส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข 
               ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
                      ๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                      ๒. ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึน ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม 
                      ๓. ร้อยละของ อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ ในพ้ืนที่ 
                      ๔. ร้อยละของการเข้าถึงบริการสาธารณะ ขั้นพื้นฐาน 
                      ๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือและสวัสดิการสังคม 
                      ๖. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมอุนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                      ๗. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน รวดเร็ว สะดวก 
                      ๘. ร้อยละของพนักงาน พนักงานจ้างที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
                      ๙. ร้อยละของผู้น าชุมชน/ผู้น าองค์กร/ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน/การจัดท าแผนชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
                    ๑๐. ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/และได้เรียนต่อ 
                    ๑๑. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมครอบครัวอบอุ่น/ครอบครัวเข้มแข็ง 
                    ๑๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมการกีฬาในชุมชน 
               ๒.๕ ค่ำเป้ำหมำย 
                      ๑. ร้อยละ 
                      ๒. จ านวน 
               ๒.๖. กลยุทธ์ 
                      ด้านที่ ๑ 
                            ๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองประชาชน การให้บริการ
แก่ประชาชน ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
                            ๒. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้
ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
                            ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสมารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกท่ีดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ 



                        ด้านที่ ๒ 
                            ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ า 
ร่องระบายน้ า 
                            ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
                            ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
                            ๔. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
                            ๕. ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๕ 
                            ๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
                            ๗. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                       ด้านที่ ๓ 
                            ๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ การ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
                            ๒. การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
                            ๓. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
                            ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
                     ด้านที่ ๔ 
                          ๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
                          ๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการน ากับมาใช้ใหม่ 
                          ๓. การป้องกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟ้ืนฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                          ๔. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 
                          ๕. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม 
                          ๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                          ๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
                  ๒.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
                           ๑. ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี 
                               - พัฒนาระบบบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่
ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
                               - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้
ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 



                               - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ 
                            ๒. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ  
                               - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทาง
น้ า ร่องระบายน้ า 
                               - ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
และสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
                               - พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
                               - สง่เสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
                               

 
 

๒๖ 
                               - สง่เสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก 
                                 เศรษฐกิจ พอเพียง 
                               - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
                               - สง่เสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                            ๓. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
                               - สง่เสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ 
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน 
                               - การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                               - สง่เสริมการกีฬาและนันทนาการ 
                               - สง่เสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
                              
                            ๔. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
และสวัสดิการสังคมและชุมชน 
                                - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคใน
ชุมชน 
                                - พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
                                - การป้องกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟ้ืนฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



                                - ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
                                - การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม 
                                - พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                                - ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน 
  
                  ๒.๘  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวในภาพรวม เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัด)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ (แผนพัฒนาอ าเภอ) 
                         การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น นอกจากต้องค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดแล้วยังต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย กล่าวคือ
ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country 
Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๒๗ 
       ๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
                   ๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
                          การวิเคราะห์ศักยภาพตามกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
                  ๑. จุดแข็ง (S:Strength) 
                       - พ้ืนที่ต าบลหนองบัวมีแม่น้ าไหลผ่านสองสายคือ แม่น้ าชีและแม่น้ าพอง และอยู่ในพ้ืนที่
เขตชลประทานเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดปี ปลูกพืชสวนครัวส่งขายตลอดทั้งปี และมี
การเลี้ยงปลากระชัง 
                       - ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                       - มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้หลายจังหวัด เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 



                   ๒. จุดอ่อน (W:Weakness) 
                       - ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเท่าท่ีควร 
                       - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวยังขาดพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลเฉพาะด้านและ
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
                       - ขาดระบบการจัดการขยะที่มีคุณภาพ 
                       - การท าการเกษตร ท านา ท าสวน ท าไร่ เกษตรกรใช้สารเคมีมาก 
                       - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/
ขาดความชัดเจนในระเบียบ 
                  ๓. โอกำส ( O:Opportunity) 
                       - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อได้หลายจังหวัดสามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ 
                       - พืชผักที่ปลูกมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงพ้ืนที่ไม่ต้องเสียเวลาน าส่งตลาดเอง 
                       - นโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 
                       - นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การคมนาคม การ
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลหนองบัว 
                   ๔. อุปสรรค ( T:Threat) 
                       - สภาวะทางการเมืองที่ไม่ปกติท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องจึงท าให้เศรษฐกิจไม่ดีผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า 
                       - ภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีตกต่ าท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบประกอบกับประเทศมี
การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายการบริหารด้านต่างๆขาดความต่อเนื่อง 
                       - สภาพของดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร 
                       - การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                       - การถูกเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์ พ่อค้าคนกลาง เนื่องจากประชาชนขาดการ
รวมตัวกันท าให้ขาดอ านาจในการเจรจาต่อรอง 

๒๘ 
                       - การถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมข้ึน แต่บุคลากรรองรับในการปฏิบัติงานมีน้อย
ไม่เพียงพอ 
              
    ๓.๒ กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
                 สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
                      ๑. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนบ่อยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 



                      ๒. สภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางปีแล้งจัด บางปีน้ าท่วม ท าให้ผลผลิต
ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบ 
                      ๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/
ขาดความชัดเจนในระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
     
 

๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 ๓๐                                                                    แบบ ยท. ๐๑ 
๓.๓ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงสร้ำงควำมเชื่อโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๑ 
ด้านความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๒ 
ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๓ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒ 

 

ด้านท่ี ๕ 
ความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑ 
เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๒ 
สร้างความเป็นธรรมและความ

เหลื่อมล ้าทางสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๔ 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๖ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๗ 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑๐ 
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อน

บ้านและภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๘ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๙ 
การพัฒนาภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการแปร
รูป การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ 

และโลจสิติกส ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
จังหวัดมหำสำรคำม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื อ
ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่

การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูน

สถาบันของชาติ เอื ออาทรและสมานฉันท์ 

 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ฃอง อปท. ในเขตกลุ่ม

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ในท้องถ่ิน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

 



 
 
                                                                                                     ๓๑                                                                                               แบบ ยท. ๐๑ 
โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อบต.หนองบัว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำของ  
อบต.หนองบัว 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การเมืองและส่งเสรมิการบริหาร

จัดการที่ด ี
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง

พื นฐานเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและ
ส่งเสริมอาชีพ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  
การศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4๔ 
การสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 
๑. พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

      เป้าเป้าประสงค์ท่ี ๒ 
๑..พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ

ประชาชน 

                          
 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 
๑.พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 
๑.ส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์
และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาอาชีพประชาชน 

เป้าประสงค์ที ่๕ 
๑.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี 
เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน
เข้มแข็งมุ่งสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

 

เป้าประสงค์ที ่๖ 
๑.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม ภูมืปัญญาท้องถ่ินในชุมชนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๗ 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
และพัฒนาส่งเสริมบริการด้าน
สาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมชองประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสมารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการ
และการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 

 

 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทาง
น้ า ร่องระบายน้ า 
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
และสร้างระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๔. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
๕. ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิต โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

 
 

 

 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ท้ัง
ในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
๒. การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณ ี
๓. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๔.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
 

 

 

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคใน
ชุมชน 
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการน ากับมา
ใช้ใหม่ 
๓. การป้องกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 
๕. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม 
๖.. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน 
 

 
 

 

 

แผนงำน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

 

แผนงานเหะและ
ชุมชน 

 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงานการศึกษา 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานงบ
กลาง 

 

เป้ำประ 
สงค์ 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                   ๓๒                                                                                                แบบยท. ๐๒ 
๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategic map ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/
โครงกำร 

๑.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับบริการประชาชน ท่ีส าหรับ
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
๒. ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของ อบต 
๕. จัดท าแผนท่ีภาษี 
๖. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
๗. ส ารวจความพึงพอใจของ อบต 
๘. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท 
๙. บูรณาการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 
๑๐. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๑. ลือกต้ังผู้บริหารและ ส.อบต  
๑๒. งานอื่น ๆ 
 
 
 

 

 

๑..ก่อสร้างถนนลาดยาง 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
๓. ก่อสร้างระบบประปา 
๔. ขุดลอกคลอง/หนอง/ห้วย 
๕. ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
๖. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
๘. ปรับปรุงระบบประปา 
๙. ก่อสร้างสะพาน 
๑๐. ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
๑๑. งานอื่นๆ 

๑. สนับสนุนการศึกษา 
๒. อาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวัน 
๓. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน 
๔. งานพิธี พิธีทางศาสนาและงานอื่น ๆ ท่ีเป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ 
๕. การแข่งขันกีฬา 
๖. งานอื่น ๆ 
 

๑.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส/์คนพิการ/ผู้สูงอายุ 

๔.จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
๕.อุดหนนุ อสม. 
๖.รณรงคแ์ละป้องกันโรคติดต่อ 
๗.สมทบกองทุน สปสช. 
๘.รณรงค์ป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า 
๙.งานอืน่ ๆ 
 

วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล การบริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  

การเมืองและสง่เสรมิการบรหิารจัดการที่ด ี
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒:  
การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื นฐานเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสง่เสรมิอาชีพ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

และความมั่นคงและสวัสดกิารสังคมและชุมชน 

 

เป้ำประสงค์ 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
1.พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าเป้าประสงค์ท่ี 2 
1.พัฒนาประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
1.พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
1.ส่งเสริมการท าการเกษตร
อินทรีย์และด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและพฒันา
อาชีพประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที ่6 
1.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมืปัญญา
ท้องถ่ินในชุมชนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที ่ 
1.ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
กีฬาและพัฒนาส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที ่5 
1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี 
เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็น
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน
เข้มแข็งมุ่งสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย 

 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน 
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการ
น ากับมาใช้ใหม่ 
๓. การป้องกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบยท. ๐๓ 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร ์
ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตรอ์ปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางการ
บริการทาง
การศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ย.4 การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
องค์กร 

ย.1 การเมืองและ
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ 

- พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- พัฒนา
ประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อระบบ
บริหารและการ

ให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๒๐ / ปี ๑. พัฒนาระบบการ
บริหารราชการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมชอง
ประชาชน การให้บริการ
แก่ประชาชน ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 
๒. พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงานให้ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- โครงการสนับสนุน
และอบรมทบทวนการ
จัดท าแผนชุมชน 
- โครงการจัด
ประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล เพื่อท าแผนสี่ปี 
- โครงการราชพิธี/รัฐ
พิธี 
- อื่นๆ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ทุกส่วน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ บริการประชาชนรวดเร็ว - โครงการจัดเก็บภาษี กองคลัง ทุกส่วน 

กลยุทธ ์
 

๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชองประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสมารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อการให้บริการและ
การปฏิบัติหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพาน
ทางน้ า ร่องระบายน้ า 
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและสร้างระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๔. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
๕. ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิต โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้
ท้ังในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
เด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
๒. การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม 
และจารีตประเพณ ี
๓. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๔.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงำน 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แผนงานการ
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 
 
 
 
 
 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคม
สงค์เคราะห์ 

 

 
 
 
 
 
 

แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 
 
 



เพื่อเสริมความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

และมีประสิทธภาพ
เพิ่มข้ึนไม่เกินคนละ  ๕  
นาท 

๓. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความ
สมารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกที่ดี
ต่อการให้บริการและการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 

- โครงการจัดซื้อวัสดุ 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
-โครงการให้บริการ
ประชาชนในเวลาพักเท่ียง 

 

๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
ของบุคลากร 

- โครงการส่งบุคลากร
เข้าอบรมความรู้ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 

ทุกส่วน ทุกส่วน 

 

 

 
 
 

๓๓ 
 
 
 

                 แบบ ยท. ๐๓ 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนนุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.2 ส่งเสริม
การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

ย.3 การพัฒนา 
โครงสร้างการ 
ผลิตและสร้าง 
ความมั่นคงทาง 

ย.2 การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ 

3. พัฒนาปรับ 
ปรุงโครงสร้างพื้น 
ฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1.จ านวนถนน ร่อง 
ระบายน้ า สะพาน 
ที่เพิ่มข้ึนได้มาตร 
ฐาน ระบบการประปา 

๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ อย่างน้อยปีละ ๕ 
โครงการ 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพาน
ทางน้ า ร่องระบายน้ า 

- ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ก่อสร้างร่อง/ท่อ
ระบายน้ า 

กองช่าง ส านักปลัด 



และวัฒนธรรม 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

เศรษฐกิจใน 
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมอาชีพ 

 
4. ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ 
และการด าเนิน 
ชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

 

ที่ได้รับการซ่อมแซม 
และก่อสร้างใหม่ได้
มาตรฐาน  แหล่งน้ า 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคได้รับการ
ปรับปรุง 
2.ระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
ภายในต าบลเพิ่มข้ึน 

๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและสร้างระบบ
น้ าเพื่อการเกษตร 
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
๔. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
๕. ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค 
วิธีการ และส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิต โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

- ก่อสร้างสะพาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๖ อย่างน้อยปีละ ๑ 

หมู่บ้าน 
-โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา 
-โครงการปรับปรุง
หนองน้ าเพื่อ
การเกษตร 

 

กองช่าง ส านักปลัด 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ขยายเขตไฟฟ้า
อย่างน้อยปีละ  ๒ 
จุด 

- โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรและ
ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

 

กองช่าง ส านักปลัด 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ อย่างน้อยปีละ  ๒ 
โครงการ 

- โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ 
- โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

 
 
 

๓๔ 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตรอ์ปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



ย.3 ส่งเสริมและ 
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมของ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ย.1 การจัดการศึกษา
และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

ย.3 การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

5.ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี 
เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การศึกษา เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรม เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของ 
ประชาชน ชุมชน
เข็มแข็ง มุ่งสู่สังคมที่
มีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในชุมชนและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ 
7. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การกีฬา และพัฒนา
ส่งเสริมบริการด้าน
สาธารณสุข 

1.ระบบการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและ
มีคุณภาพที่เพิ่มข้ึน 
2.ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
ได้รับการอนุรักษ์ 
สืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ประชาชนรักการ
ออกก าลังกายและมี
สุขภาพที่ดี 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ 20/ปี ๑. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนา
ด้านการศึกษา การเรียนรู้ท้ัง
ในระบบและนอกระบบ การ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน 
๒. การอนุรักษ์ พัฒนา 
ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม 
และจารีตประเพณ ี
๓. ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
๔.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

 

-อุดหนุนเกี่ยวกับ
การศึกษาภายในต าบล 
-ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาภายในต าบล 
-ส่งบุคลากรด้าน
การศึกษาเข้าอบรม 
-งานอื่น ๆ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองคลัง 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ 20/ปี -การจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
-การจัดงานวันส าคัญ
ต่างๆ  
-อุดหนุนหน่วยงาน
อื่นๆ 
-งานอื่น ๆ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองคลัง 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ 20/ปี - โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบล
หนองบัว 
- โครงการสนับสนุน
เด็ก เยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอและจังหวัด 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองคลัง 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ปีละ ๕๐ คน - โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

 
 

๓๕ 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตรอ์ปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.2 ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ย.4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสู่
สังคมเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 

ย.2 การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

ย.4 การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงและสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

1.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนและ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค 
2. พัฒนาการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ส่งเสริม
การขัดแยกขยะและ
น ากลับมาใช้ใหม่ 
3. การป้องกัน ดูแล
รักษา บ าบัดฟ้ืนฟู
สมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
5. การเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และลดปัญหา
อาชญากรรม 
6.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน
และสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน 

1.จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ/อุบัติภัย/
อาชญากรรม ลดลง 
2.ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลได้รับ
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู 
3. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชน
ในชุมชนได้รับ
สวัสดิการตามสิทธิ์
ข้ันพื้นฐานและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ จัดกิจกรรมปีละ 2 
ครั้ง 

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและ
ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน 
๒. พัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และการน ากับมาใช้ใหม่ 
๓. การป้องกัน ดูแลรักษา 
บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุล
ทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 
๕. การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและลดปัญหา
อาชญากรรม 
๖.. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน
และสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

 

-โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
ท างานของ อสม. 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น า (อสม.) 

กองสาธารณสุข กองคลัง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ จัดกิจกรรมปีละ  1 
ครั้ง 

-โครงการรณรงค์ขัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 
-โครงการจัดหาที่ทิ้ง
ขยะ 
-โครงการจัดหาถังขยะ 

กองสาธารณสุข ส านักปลัด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ จัดกิจกรรมปลูกป่า
ปีละ  1 ครั้ง 

-โครงการรวมใจภักด์ิ
รักพื้นที่สีเขียว(ปลูกป่า
ชุมชน) 
-โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ทุกส่วน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ จัดกิจกรรมปีละ 3 
ครั้ง 

- โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- โครงการค้นหาผู้ติด
ยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการป้องกัน
ภัยแก่ประชาชน 
-โครงการป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข ส านักปลัด 



๓๖ 
แบบ ยท. ๐๓ 

๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตรอ์ปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.2 ส่งเสริม
การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ย.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสูส่ังคม
เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 

ย.2 การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

ย.4 การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงและสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

1.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนและ
ด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรค 
2. พัฒนาการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ส่งเสริม
การขัดแยกขยะและ
น ากลับมาใช้ใหม่ 
3. การป้องกัน ดูแล
รักษา บ าบัดฟ้ืนฟู
สมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
5. การเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และลดปัญหา
อาชญากรรม 
6.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมความ

1.จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ/อุบัติภัย/
อาชญากรรม ลดลง 
2.ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลได้รับ
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู 
3. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชน
ในชุมชนได้รับ
สวัสดิการตามสิทธิ์
ข้ันพื้นฐานและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ จัดกิจกรรมปีละ  2 
ครั้ง 

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและ
ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน 
๒. พัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และการน ากับมาใช้ใหม่ 
๓. การป้องกัน ดูแลรักษา 
บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุล
ทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 
๕. การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและลดปัญหา
อาชญากรรม 
๖.. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน
และสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

 

- โครงการค้นหาผู้ติด
ยาเสพติด 
- โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 

กองสาธารณสุข ส านักปลัด 

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีข้ึนทะเบียน
ได้รับสวัสดิการ  ร้อยละ  
๑๐๐ 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
- โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้พิการและผู้ดูผู้
พิการ 
-โครงการบ้านท้องถ่ิน
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 
-โครงการจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ 

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด 
กองช่าง 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมปีละ /ต่อ
กิจกรรม  50 คน 

- โครงการสานสายใย
รักในครอบครัว 
- โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
- โครงการส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 
-โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด 



เข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน
และสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน 

๓๗ 
 

ส่วนที่ ๔  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
                                                         ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
 

ที่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หน่วยงำนสนับสนุน 
๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

ทุกกอง 

๒ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
กองการเกษตร 
กองสาธารณสุข 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

๓ ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 

กองคลัง 
ส านักงานปลัด 

 

๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานสังคมสงค์เคราะห์ 

กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการสังคม 

กองการเกษตร 

กองคลัง 
ส านักงานปลัด 

 



 
 
 

๓๘ 
 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

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) 

๑) ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี             
๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๑๒ ๒๐๒,๕๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๗๒ ๒,๓๘๒,๕๐๐ 

๑.๒ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๕ ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๕ ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๘ ๒,๔๙๙,๐๐๐ ๘ ๑,๗๕๔,๐๐๐ ๖ ๑,๖๒๔,๐๐๐ ๓๒ ๗,๙๒๕,๐๐๐ 
๑.๓ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๖ ๗๖๐,๐๐๐ ๖ ๗๖๐,๐๐๐ ๖ ๗๖๐,๐๐๐ ๖ ๗๖๐,๐๐๐ ๖ ๗๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๓ ๑,๙๘๖,๕๐๐ ๒๖ ๒,๓๒๙,๐๐๐ ๒๙ ๓,๘๐๔,๐๐๐ ๒๙ ๓,๐๕๙,๐๐๐ ๒๗ ๒,๙๒๙,๐๐๐ ๑๓๖ ๑๔,๑๐๗,๕๐๐ 
๒) ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

            

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๒ ๓๓,๗๙๙,๒๕๐ ๒๖ ๗,๔๕๗,๘๐๐ ๓๙ ๗,๓๗๙,๕๐๐ ๓๔ ๑๔,๘๓๗,๗๐๐ ๓๒ ๑๘,๖๐๐,๕๐๐ ๑๖๓ ๘๒,๐๗๔,๗๕๐ 
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๗ ๒,๒๙๗,๔๘๘ ๕ ๑,๙๓๒,๐๐๐ ๗ ๑๘,๓๙๕,๐๐๐ ๔ ๕๒,๕๕๓,๐๐๐ ๕ ๑๐๒,๑๗๗,๙๒๘ ๒๘ ๑๗๗,๓๕๕,๔๑๖ 
๒.๓. แผนงานเคหะและชุมชน ๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๗ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๘ ๑,๗๕๘,๐๐๐ ๙ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๕ ๑,๑๗๔,๐๐๐ ๓๓ ๗,๗๓๖,๐๐๐ 



๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ 
๒.๕ แผนงานการเกษตร ๘ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๙๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๕,๐๕๓,๐๐๐ ๑๑ ๑๐,๑๖๐,๐๐๐ ๕๔ ๓๓,๑๔๓,๐๐๐ 
๒.๖ แผนงานการส่งเสริมการลงทุน  
พานิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 

- - - - - - ๑ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕๔ ๓๖,๘๙๖,๗๓๘ ๕๑ ๑๕,๓๘๙,๘๐๐ ๖๗ ๓๑,๓๔๒,๕๐๐ ๖๖ ๙๐,๘๐๗,๗๐๐ ๕๙ ๑๔๙,๓๗๒,๔๒๘ ๒๙๗ ๓๒๓,๘๐๙,๑๖๖ 

 
๓๙ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี
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) 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

            

๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑๙ ๔,๐๑๓,๖๔๗ ๒๐ ๔,๒๐๓,๖๔๗ ๒๐ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๒๐ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๒๐ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๙๙ ๒๐,๖๔๘,๒๓๕ 
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๕ ๔๙๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๔๕๐,๐๐๐ 
๓.๔ แผนงานการศึกษา ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๐๐,๐๐๐ 



 ๓๓ ๔,๘๓๓,๖๔๗ ๓๔ ๕,๐๒๓,๖๔๗ ๓๔ ๔,๙๖๓,๖๔๗ ๓๔ ๔,๙๖๓,๖๔๗ ๓๔ ๔,๙๖๓,๖๔๗ ๑๖๙ ๒๔,๗๔๘,๒๓๕ 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
สวัสดิการชุมชนและสังคม  

            

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๖,๙๕๐,๐๐๐ 
      แผนงานงบกลาง ๑ ๑๑๑,๖๐๐ ๑ ๑๑๑,๖๐๐ ๑ ๑๑๑,๖๐๐ ๑ ๑๑๑,๖๐๐ ๑ ๑๑๑,๖๐๐ ๕ ๕๕๘,๐๐๐ 
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๔๑๙,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๖๑๙,๐๐๐ 
๔.๓ แผนงานการเกษตร ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘ ๕๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๙ ๕,๐๖๐,๐๐๐ 
      แผนงานงบกลาง ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๘๐๐,๐๐๐ ๕ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
๔.๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
๔.๖ แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๐๒๕,๐๐๐ 
      แผนงานงบกลาง ๓ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๓ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๓ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๓ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๓ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๑๕ ๔๙,๐๓๔,๐๐๐ 
๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๓๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
      แผนงานงบกลาง ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ 

รวม ๕๙ ๑๓,๖๒๓,๔๐๐ ๖๒ ๑๕,๗๘๒,๔๐๐ ๖๒ ๑๓,๖๑๓,๔๐๐ ๖๓ ๑๖,๑๑๓,๔๐๐ ๖๒ ๑๓,๖๑๓,๔๐๐ ๓๐๘ ๗๒,๗๔๖,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๑๖๙ ๕๗,๓๔๐,๒๘๕ ๑๗๓ ๓๘,๕๒๔,๘๔๗ ๑๙๒ ๕๓,๗๒๓,๕๔๗ ๑๙๒ ๑๑๔,๙๔๓,๗๔๗ ๑๘๒ ๑๗๐,๘๗๘,๔๗๕ ๙๐๘ ๔๓๕,๔๑๐,๙๐๑ 

๔๐ 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

เพื่อรับทราบขอ้มูลปญัหาความ
ต้องการของประชาชนและหา
แนวทางในการแก้ปัญหา 

จัดประชาคมทั้ง  ๑๐ หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สัดส่วนประชาคม
ไม่น้อยกว่า  

๖๐% 

สามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงจุดและน า
ปัญหามาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาต าบล 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดอบรมทบทวนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านจดัท าแผน
ชุมชนของตนเองอย่างถกูวิธี
น าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

จัดอบรมให้ความรูก้ับผู้น าหมู่บ้านและผู้มี
ส่วนรว่มในการท าแผนชมุชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หมู่บ้านละ ๑๐ 
คน 

สามารถจัดท าแผน
ชุมชนได้ถกูตอ้ง
และเกิดการ
พัฒนาทีต่่อเนื่อง 

ส านักปลัด 

๓ โครงการลดขัน้ตอนและ
กระบวนการท างาน 

เพื่อให้บริการประชาชนไดร้วดเร็ว
ขึ้น 

ผู้มาติดต่อราชการเฉลี่ยไม่เกินคนละ ๕ 
นาที ประชาชนทกุคน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉลี่ยไม่เกนิคนละ 
๕ นาที(ไม่รวม
เวลารอ)  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

ทุกสว่น 

๔ โครงการให้บริการประชาชนในเวลา
พักเที่ยง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ 

ประชาชนที่มาตดิต่อราชการทุกคน 

(เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนทกุคน
ที่มาติดตอ่ราชการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกขึน้ 

ทุกสว่น 

๔๑ 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นมาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ผู้บริหาร 
พนักงาน พนกังานจ้างและสมาชกิสภา
ทุกคน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ
ครั้ง 

ทุกคนมองเห็น
ความส าคัญและ
เข้าใจความเป็นมา
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๖ โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูม้ารับบรกิารที่มตี่อ  
อบต.หนองบัว 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอ่การให้บรกิารและการ
พัฒนาของอบต.หนองบัว 

จ้างเหมาบุคคล/หนว่ยงาน/หรือ
สถาบันการศึกษา ส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนทั้งต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนทั้ง
ต าบล ปีละ ๑ 
ครั้ง 

สามารถน าความ
คิดเห็นของ
ประชาชนมา
ปรับปรุงการ
ให้บริการและ
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

ทุกสว่น 

๗ โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่(อบต.
หนองบัว) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้งของ 
อบต.หนองบัว 

ต าบลหนองบัว - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน 

การจดัการ
เลือกตั้งของอบต.
ด าเนนิการอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 

 
๔๒ 

 

 
แบบ ผ. ๐๒ 



                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผูเ้สียภาษี 

ออกบรกิารจดัเก็บภาษีให้กับ
ประชาชนทั้ง  ๑๐ หมู่บ้าน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดเก็บภาษีทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน ได้ 

๑๐ % 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเสียภาษี 

กองคลัง 

๙ โครงการส ารวจและจัดท าแผนที่
ภาษี 

เพื่อวางระบบข้อมูลส าหรับการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสทิธิภาพ 

จ้างเหมาผูท้ี่มีความรู้ความช านาญ
ในการวางระบบในการจัดท าแผนที่
ภาษี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การจดัเก็บภาษี
เป็นระบบและมี
ประสิทธภิาพ 

จัดเก็บภาษีได้  

๑๐๐ % 
กองคลัง 

๑๐ โครงการอดุหนุนโครงการทบทวน
ลูกเสอืชาวบ้าน(อ าเภอโกสุมพิสัย) 

    

เพื่ออดุหนุนงบประมาณในการฝกึ
ทบทวนลูกเสือชาวบ้านอ าเภอโกสุม
พิสัย 

เพื่ออดุหนุนงบประมาณในการฝกึ
ทบทวนลูกเสือชาวบ้านอ าเภอโกสุม
พิสัย 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนนุปีละ
ครั้ง 

เพื่อการด าเนนิ
กิจกรรมลกุเสอื
ชาวบ้าน 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการฝกึอบรมลูกเสือชาวบ้าน
(อ าเภอโกสุมพิสัย) 

 

เพื่ออดุหนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอ าเภอโกสุม
พิสัย 

เพื่ออดุหนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอ าเภอ
โกสุมพิสัย 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนนุปีละ
ครั้ง 

เพื่อการด าเนนิ
กิจกรรมลกุเสอื
ชาวบ้าน 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการค่าใช้จ่ายงานราชพิธ/ีรฐัพิธี
อบต.หนองบัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานราช
พิธี/รฐัพิธี  เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรกัภักดแีละสืบสานประเพณ ี

ค่าใช้จ่ายงานราชพธิี/รฐัพิธ ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งานราชพธิี/รฐั
พิธี ทกุกจิกรรม 

การจดักจิกรรม
ส าเร็จลุลว่งด้วยด ี

ส านักปลัด 

๔๓ 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธิภาพขององค์กร 
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน  การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
    ๑.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอดุหนุนโครงการศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน(อ าเภอโกสมุ
พิสัย) 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการรว่มใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนนุงบประมาณให้กับ
ศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการให้
ความช่วยเหลอืประชาชน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อุดหนนุปีละ ๑ ครั้ง การประสานงานใน
การให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความ

เดือดร้อนอย่าง
ทันท่วงท ี

กองคลัง และ
ส านักปลัด 

๑๔ โครงการอดุหนุนโครงการราชพิธ/ีรฐั
พิธีอ าเภอโกสุมพิสัย 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในงานราชพิธี/รัฐพิธ ี

อดหนนุงบประมาณให้
อ าเภอโกสมุพิสัย 

๗,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหนนุในงานส าคัญ
ราชพิธี/รัฐพธิ ี

ประชาชนมองเห็น
ความส าคัญของงาน

ราชพิธี/รัฐพธิ ี

กองคลัง 

๑๕ โครงการอดุหนุนโครงการฝกึอบรม
ลูกเสอืชาวบ้านเพื่อปอ้งกนัและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดจังหวัด
มหาสารคาม 

เพื่ออดุหนุนโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
อ าเภอโกสมุพิสัย 

อุดหนนุงบประมาณ
ส านักงานลูกเสือจังหวัด
มหาสารคาม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนนุงบประมาณ
ปี ๖๑ 

เพื่อเป็นการป้องกัน
การระบาดของยา

เสพติดได้ระดับหนึ่ง 

กองสาธารณสขุฯ 

รวมท้ังหมด   ๗๒   โครงกำร ๒๐๒,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ - - - 



๔๔ 

 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ อบต.
หนองบัว 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอบต.ให้เป็น
ระเบียบสวยงามเหมาะกับการมา
ติดต่อราชการของประชาชน 

ปรับปรุงพื้นทีโ่ดยรอบส านักงานและ
ปลูกไม้ประดับและตกแต่งสถานที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละครั้ง อบต.หนองบัวเป็น
ระเบียบสวยงาม 

กองช่าง 

๒ โครงการอนิเตอรเ์นต็ต าบลและเช่า
พื้นที่เว็ปไซด์ของ อบต.หนองบัว 

เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
บริการประชาชนเพือ่สืบค้นขอ้มูล 

เช่าพื้นที่เว็ปไซด์และอนิเตอร์เน็ต
เพื่อการท างานและบรกิาร
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ

ประชาชน 

การท างานรวดเร็วมี
ประสิทธภิาพ และ
ประชาชนสืบคน้ขอ้มูลได้
สะดวก 

กองคลัง 



๓ โครงการจัดซือ้วัสด ุ เพื่อให้อบต.มีวัสดุใช้ในการ
ด าเนนิงานอย่างเพียงพอมี
ประสิทธภิาพเพื่อการให้บริการ
ประชาชนและการพฒันาต าบล
หนองบัว 

จัดซื้อวัสดทุี่เกี่ยวขอ้งส าหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอบต.
หนองบัวและเกี่ยวกับการบรกิาร
ประชาชน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธภิาพ 

เพื่อการด าเนนิงานที่มี
ประสิทธภิาพ 

ทุกสว่น 

๔ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์

เพื่อเป็นสถานทีร่องรับในการท า
กิจกรรมของอบต.หนองบัว 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงคต์าม
แบบ อบต.ก าหนด 

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ มีอาคารที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
ท ากจิกรรมของ
อบต. 

สามารถรองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของอบต.ไดม้าก
ขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการจัดซือ้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ติดตอ่ราชการในกิจการ 
ของ อบต.หนองบัว 

จัดซื้อรถยนต์ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดี
เซลล์ตามมาตรฐาน 

- - ๘๖๘,๐๐๐ - - จ านวน  ๑ คนั มีรถยนตท์ี่ได้มาตรฐานใช้
ในการปฏิบัติงาน 

 

๔๕ 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อการใช้งานที่คุม้ค่าและประหยัด
งบประมาณที่จะซ้ือวัสดุและ
ครุภัณฑ์ใหม่ 

เพื่อซ่อมแซมวสัดุและครุภัณฑ์ที่
ช ารุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความคุ้มค่าและ
ประหยัด
งบประมาณใน

เพื่อการด าเนนิงานที่มี
ประสิทธภิาพการใช้
ประโยชน์คุ้มค่า 

ทุกสว่น 



การจดัซ้ือใหม ่
๗ โครงการจัดซือ้วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ

ล่ืน 
เพื่อการใช้งานของรถยนต์
ยานพาหนะในการบริการประชาชน
และการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จัดซื้อวัสดนุ้ ามนัเชือ้เพลิงและหลอ่
ล่ืน 

๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ส าหรับรถยนตท์ี่
ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

ใช้บริการประชาชนอย่าง
ถั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๘ โครงการจัดหาเครือ่งอ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) 

เพื่อใช้งานบริการประชาชน จ านวน  ๑๑ เครื่อง ตามมาตรฐาน 

ICT ณ เดอืนมนีาคม ๒๕๖๒ 

- - ๗,๐๐๐ ๗๐๐ - จ านวน  ๑๐ 
เครื่อง 

ไว้บริการประชาชน ส านักปลัด 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการจัดหาเครือ่งเสียงพรอ้ม
ติดตั้งในห้องประชุมอบต.หนองบัว 

เพื่อใช้ในการประชุมสภาและงาน
ประชุมอื่นๆ 

จัดหาเครือ่งเสียงพรอ้มตดิตั้งในหอ้ง
ประชุมอบต.หนองบัว 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - มีเครือ่งเสียงที่ได้
มาตรฐาน 

มีเครือ่งเสียงทีม่ีคุณภาพ
ใช้ในการประชุม 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวมท้ังหมด  ๓๒  โครงกำร ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๒,๔๙๙,๐๐๐ ๑,๗๕๔,๗๐๐ ๑,๖๒๔,๐๐๐ - - - 

๔๖ 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างานในหน้าที่ไดถู้กตอ้งตาม
ระเบียบและกฏหมาย 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างนอ้ย
ปีละ ๑๐ คน 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ บุคลากรที่ผ่านการ
อบรมรู้ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานและท างาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

บุคลากรมีความรู้
ในระเบียบ 
กฎหมาย ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกสว่น 
ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้พนกังานใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างานอย่างมีประสทิธิภาพ 

จัดอบรมการใช้โปรแกรมการ Word 
และ Excel ใช้ในการท างานได้ ปีละ  

๑ ครั้ง พนกังานและพนักงานจ้างทกุ
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงานและพนกังาน
จ้างร้อยละ ๑๐๐ ใช้
คอมพิวเตอร์ท างานได ้

บุคลากรสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างานไดอ้ย่าง
มีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

๓ 
 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรม
ให้กับพนักงาน พนกังานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนกังาน
และสมาชกิสภามีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการด าเนินชวีิต 

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนกังาน 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาทกุคน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกคนทีเ่ข้าอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การท างาน 

ทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนนิชีวิต 

ส านักปลัด 

๔๗ 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  



   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับพนักงาน 

จัดอบรมการใช้ภาษอังกฤษให้พนกังาน
ทุกคน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐ 
ของผู้เข้า
อบรม
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ได้ 

พนักงานมีความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

๕ โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพฒันา
ทักษะและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สอบต. พนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้าง
และผู้น าชุมชน 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
พัฒนาต าบลหนองบัว 

พนักงาน พนกังานจ้าง สมาชิกสภา 
และคณะผู้บริหาร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑   ครั้ง น าความรู้ที่ได้จาก
การศกึษาดูงานมา
ปรับใช้ในการ
พัฒนาพื้นที่ต าบล
หนองบัว 

ส านักปลัด 

๖ โครงการปลูกจิตส านกึในการป้องกนัและ
ปราบปรามทจุริตคอรัปชัน่ให้แก่
บุคลากรองค์การบริหารสว่นต าบลหนอง
บัว 

เพื่อการปฏิบัติงานที่โปรง่ใสและมี
ประสิทธภิาพ 

จัดอบรมให้ความรูแ้ก่คณะผู้บริหาร 
พนักงาน พนกังานจ้าง และสมาชิก 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๗๐ 
คน 

บุคลากรอบต.
หนองบัว
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

ส านักปลัด 

รวมท้ังหมด   ๓๐   โครงกำร ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ - - - 

๔๘ 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารางตืน้และ
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 

เพื่อขายผิวถนนให้กว้างขึ้นและระบาย
น้ าทีท่่วมขัง 

ก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. กว้าง 
๓.๐๐ ม. ยาว  ๓๙.๕๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.ปริมาณคอนกรีตไมน่้อย
กว่า ๑๘๘.๕๐ ตร.ม.  รางระบายน้ า 
กว้าง ๐.๗๕ ม.  ยาว ๓๙.๕๐ ม. 
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ถนนได้
มาตรฐาน  น้ า
ไม่ท่วมขังถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและน้ าไม่ทว่มขัง
ถนน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ อบต.หนองบัว  

เพื่อปรับปรุงศนูย์เดก็อบต.หนองบัวให้
เป็นสัดส่วนง่ายต่อการดแูลเดก็ 

การกั้นห้องเรียนผนังอลูมเินียมติด
กระจกใสขนาดความสูงถึงฝา้เพดาน 
๓.๐๐ ม.  ยาว ๒๕.๕๐ ม. และ
ประตูจ านวน ๓ ชุด พืน้ที่ด าเนนิการ
ไม่น้อยกว่า ๗๖.๕๐ ตร.ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - มีห้องเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กๆมีห้องเรียนเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร
และปรับปรุงพืน้ผิวภายนอกศนูย์พัฒนา
เด็กอบต.หนองบัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารศนูย์พัฒนาเด็กให้
เด็กมสีถานทีท่ ากจิกรรมนอกห้องเรียน 

ต่อเตมิหลังคาศูนย์ฯกว้าง  ๖.๐๐ ม. 
ยาวรวม  ๑๘.๐๐ ม. ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  ๑๐๘.๐๐ ตร.ม. พรอ้มเท
พื้น คสลหน้าอาคาร หนา ๐.๑๐ ม. 
พื้นคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า ๑๓๐ ตร.ม. 
ปูพื้นกระเบ้ืองภายนอกอาคาร กว้าง 
๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. พืน้ที่ไม่
น้อยกว่า ๙๑.๒๐ ตร.ม. 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

- ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ฯได้
มาตรฐาน 

มีลานที่เดก็ๆท า
กิจกรรมนอกห้องเรียน
ที่มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

๔๙ 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพื่อปรับปรุงส านักงานให้ดีและ
แข็งแรง 

ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรอืซ่อมแซมส่วนที่
เสียหายให้แข็งแรง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีอาคารที่มัน่คง
แข็งแรง 

มีอาคารที่มัน่คงแข็งแรง กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชมุ เพื่อขยายห้องประชุมให้มีขนาดใหญ่
ขึ้นสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มากขึน้ 

ปรับปรุงห้องประชมุตามแบบ อบต. 
ก าหนด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีขนาดใหญข่ึ้น
บรรจุผูเ้ข้ารว่ม
ประชุมได้มากขึน้ 

สามารถรองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มากขึน้ 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.หนองบัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ก่อสร้างรัว้ส านกังานสว่นที่ยังไม่
เสร็จตามแบบ อบต.ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักงาน อบต.
หนองบัวมรีั้วที่
มั่นคงแข็งแรง 

อบต.หนองบัวมีรัว้ทีม่ั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงาน เพื่อซ่อมแซมอาคารส านักงานที่
ช ารุด 

ซ่อมแซมอาคารส านักงานอบต.
หนองบัว 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อาคารส านักงาน
ได้รับการซ่อมแซม 

อาคารส านักงานแข็งแรง
สวยงาม 

กองช่าง 

 

๕๐ 
 
 



 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายสมหวัง  เครอืศรี ถึง คลองสง่น้ า
ชลประทาน ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างยกระดับถนนคสล. ก. ๓ ม. ยาว 
๑๐๕ ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทาง 
0.50 ม. (ตามแบบอบต.) 

- ๑๘๑,๐๐๐ - - - ถนนมีคุณภาพ
เพิ่มขึน้ ๑๐๕ 
เมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลัง

โรงเรียนกอกหนองผือ ถึง คลอง 3R – 

9R ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตรหนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร  

- - - - ๗๑๓,๐๐๐ ถนนมีคุณภาพ
เพิ่มขึน้ ๓๑๐ 
เมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิ ลงหินคลกุพร้อม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. ยาว 
448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณหนิคลุกไม่
น้อยกว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 
 



๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยาง ถึง บ้านนายบุญนวย  
เดชพลมาตย์ ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล. ก. ๔ ม. ยาว ๑๘๓ ม. 
หนา 0.15 ม. ลงลกูรังไหลท่าง 0.50 ม. 
(ตามแบบอบต.) 

๔๒๑,๐๐๐ - - - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางตั๊ก ถึง พนังกัน้น้ า ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างยกระดับถนนคสล. ก. ๔ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา 0.15 ม. ลงลกูรังไหล่ทาง 
0.50 ม. (ตามแบบอบต.ก าหนด) 

๔๖๐,๐๐๐ - - - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๕๑ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
พ่อสาย ถึง ล าน้ าชี ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร 

๔๖๐,๐๐๐ - - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนายทวี ถึง บ้านนาย
อาวุธ  ประสพมงคล ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๒๕๕,๐๐๐ - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



๑๕ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิ ลงหินคลกุพร้อม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. 
ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ
คลุกไม่นอ้ยกว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.
จากสีแ่ยก ถึง บ้านนายสนอง  พิมพา  
ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๕๐ หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสองข้าง 
0.50 เมตร 

๕๗๕,๐๐๐ - - -  มีถนนที่ได้ 
คสล.มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนางค าปุ่น ถึง คลอง
ชลประทาน ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบอบต.
ก าหนด)กว้าง  ๓  เมตร   ยาว  ๒๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๔๐๙,๐๐๐ 
 

- - มีถนนที่ได้ 
คสล.มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๒ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายส าเนียง  สอนอ า ถึง โรงสีชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๓๐ เมตร  หนา 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง 



ม. ๔ 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร 

ไปมา 

๑๙ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม

คลอง 2L9R  ม. ๓  จุดนานาย

สมบูรณ์  เศษโม ้

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๕  เมตร 

- - ๑๕๔,๐๐๐ - - มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๐ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิ ลงหินคลกุพร้อม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. 
ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ
คลุกไม่นอ้ยกว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิ ลงหินคลกุพร้อม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. 
ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ
คลุกไม่นอ้ยกว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายเฉลิม  เวียงขวา ถึง หนองสะแบง  
ม. ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๓๒๐ เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร 

๖๘๖,๒๕๐ - - - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

๒๓ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
บึงควายน้อย บึงกลาง ม. ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๘  เมตร 

- - ๒๒๓,๐๐๐ - - มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างกอ่สร้างยกระดับ
ถนน คสล.สายจากพนังกั้นน้ า ถึง 
บ้านนางศิริพร  ยอดทอง  ม. ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๔ เมตร  ยาว ๒๑๕ เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร  ปี 

๖๑ = ๑๐๐ ม. ปี ๖๒ = ๑๑๕ ม. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - มีถนนคสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม. ๔  
สายพนังกั้นน้ าจากบ้านคุยแพง ถึง 
บ้านคุยเชือก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๔ เมตร  ยาว ๑,๙๕๐ เมตร  หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร  

- - - - ๔,๔๕๗,๐๐๐ 
 

มีถนน คสล.
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 

๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านเลขที่ ๒๑๑ ถึง เลขที่  ๑๗๙  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๖๐ เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 

เมตรปี  ปี ๖๔ = ๑๖๐ ม.  

- - - ๓๖๖,๐๐๐ - มีถนนคสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนสายรอบนอก
เส้นสระน้ านานายรนิทรท์อง  ชนะบุญ  
ม. ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและพชืผล
การเกษตร 

(ตามแบบอบต.)กว้าง ๔ เมตร  ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร โดย
การลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักรปริมาณหินคลกุไม่นอ้ยกว่า 

- - - ๔๖๒,๐๐๐ - มีถนนดินที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและผลผลิต
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายทวี ถึง บ้านนายเกษม  ม. ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ 
เมตรปี   

- ๕๐๖,๐๐๐ - - - มีถนนคสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนางพร
ทิพย์  โพธจิันทร์ ถึง นานายประพนัธ์  
บุตรพรม  ม. ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบโดยเครือ่ง
ตามแบบ อบต. กว้าง  ๔ ม.  ยาว  
๑,๘๐๐ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ มีถนนลูกรังที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๕ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิลงหินคลกุพรอ้ม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักรปี ๖๑ กว้าง  
๓ ม. ยาว  ๙๔๐ ม. ปี ๖๒-๖๕ กว้าง 
3 ม. ยาว ๔๔๘ ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไมน่้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางบุญโฮม ถึง บ้านนายจรัส  โพธริกุข์ 
ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๕๒ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - มีถนน คสล. ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนดนิลูกรังจาก
บ้านนางบุญโฮม ถึง สะพานขาว ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิลูกรังตามทีอ่บต.
ก าหนด กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๒๕๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

- - - ๒๕๕,๐๐๐ - มีถนนดินลกูรงั
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๓ โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนาย
สงวน  สดีาเกี้ยม ไปตามคลองส่งน้ า ม. 
๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนตามที่อบต.ก าหนดโดย
การลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักร  กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๓๒๕ 
เมตร  สูง ๑.๕๐ เมตร ปริมาณหนิคลุก
ไม่น้อยกว่า 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

๕๖ 



 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
รอบบ้านตอ่จากจุดเดิม  ม.๖ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 
 

- ๒๒๙,๐๐๐ - - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๓๕ โครงการซ่อมแซมถนนจาก
ประปาไปถึงบ้านนายสงวนศกัดิ์  
ดวงขุนลา  ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนน(ตามแบบ อบต.) กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๗๒๐ เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักร ปรมิาณหินคลกุไม่นอ้ยกว่า 

- - ๓๖๖,๐๐๐ - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายวิชัย ถึง บ้าน
นางมะลวิัลย์ ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๑๘ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

๐.๕๐ ม. ปี ๖๒ = ๑๐๙ ม. ปี ๖๓ = 
๑๐๙ ม. 

- ๒๕๐,๕๐๐ - - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 



๕๗ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนนจาก
ถนนลาดยาง ถึง โรงเรียน 
หนองบัวปิยะนิมติ  ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนน(ตามแบบ อบต. )กว้าง  
๔ ม.  ยาว  ๑,๑๕๐ ม. หนา  ๐.๑๐ ม. 
โดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ
ด้วยเครื่องจักร ปรมิาณหินคลกุไม่นอ้ย
กว่า 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ถนนดินลกูรังได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๖  

จากถนนลาดยาง (เดิม) ถึง คลอง 9R 
- LMC  
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

- - - ๕๐๔,๐๐๐ - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๓๙ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิลงหินคลกุพรอ้ม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง ประชาชนไดร้ับ กองช่าง 



ทางการเกษตร  ม.๖ ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. 
ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ
คลุกไม่นอ้ยกว่า 144 ลบ.ม. 

ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
วัด (ต่อจากจุดเดิม ปี ๒๕๕๗) จาก

บ้านนายสมชายรกัษาธูป ถึง คลอง 9R 
ม. ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบ อบต.) 
กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๕๒๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

๐.๕๐ ม. ปี ๖๑ = ๒๖๐ ม. ปี ๖๒ = 

๒๖๐ ม.  

 

๘๙๗,๐๐๐ ๘๙๗,๐๐๐ - - - มีถนน คสล. ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๕๘ 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อม
ระหว่าง  ม. ๓ และ ม. ๙ บ้านคุย
เชือก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน คสล.(ตามแบบอบต.) 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๘  เมตร 

- - ๒๒๓,๐๐๐ - - มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๔๒ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิลงหินคลกุพรอ้ม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. 
ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล

กองช่าง 



คลุกไม่นอ้ยกว่า 144 ลบ.ม. อยู่ในสภาพด ี ทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

๔๓ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิลงหินคลกุพรอ้ม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร ปี ๖๑ กว้าง 
๓ ม. ยาว  ๗๐๕ ม. ปี ๖๒-๖๕ กว้าง 
3 ม. ยาว ๔๔๘ ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไมน่้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๔ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิลงหินคลกุพรอ้ม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักรปี ๖๑ กว้าง  
๓ ม.  ยาว ๗๐๕ ม. ปี ๖๒-๖๕ กว้าง 
3 ม. ยาว ๔๔๘ ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไมน่้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๙ 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านจากหน้าวัด ถึง ศาลา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างยกระดับถนนคสล.(ตามแบบ
อบต.)กว้าง ๕ ม.  ยาว ๑๐๐ ม. หนา 

- - ๓๒๕,๐๐๐ - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง 



กลางบ้าน  ม. ๑๐ ๐.๑๕ ม.ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. 
 

ไปมา 

๔๖ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุจาก
บ้านนายบุญหนา ถึง ล าน้ าชี  ม. ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนโดยปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรีบยด้วย
เครื่องจักรตามแบบ อบต. กว้าง ๔ ม.  
ยาว  ๑,๑๕๐ ม.  หนา  ๐.๑๐ ม. 

- - ๓๕๕,๐๐๐ - - มีถนนดินลกูรงั
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๔๗ โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร  ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ปรับเกลี่ยพื้นทางเดมิลงหินคลกุพรอ้ม
ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร กว้าง 3 ม. 
ยาว 448 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ
คลุกไม่นอ้ยกว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนล าเลียง
ผลผลิตได้รับ
การซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพด ี

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
และสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางปุ่น ลอืคอนค า ถึง คลอง 3R  ม.๑  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๔๐๙,๕๐๐ - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

๖๐ 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายประดิษฐ์  สอีุดม – ไปถึงที่
ราชพัสด ุ ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔.๕๐ ม.  ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕  
 

- - - - ๘๑๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางบุญโฮม  เดชพฒุ – ที่ราชพัสด ุ 
ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิลูกรังตามแบบ อบต. 
กว้าง ๔.๕๐ ม.  ยาว  ๓๐๐ ม.  หนา  
๐.๑๕ ม. 

- - - ๘๑๐,๐๐๐ - มีถนนดินลกูรงั
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเก็ง ไชยทุม ถึง บ้านนาย
เข็มชาต ิรุ้งรามา  ม.๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว  ๒๕๐ ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๔๘๗,๕๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา
นายสมบูรณ์  ชารัตน์ ถึง นานาย
ประสงค์  ชัยพิมพ์  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว  ๖๐๐  เมตร - - - - ๑,๑๗๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

 

๖๑ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.๒ จาก
ทางเข้าหมู่บ้าน – ท่าศาลา พร้อมรอ่ง
ระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  ๔.๐๐ ม.
ยาว  ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พรอ้ม
รางระบายน้ า คสล. ตามแบบอบต. 

- - - - ๓,๓๖๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.๕  
จากบ้านนางนงลกัษณ์ อาจมุงคุณ ถึง 
บ้านนายทว ี เหล่าภกัด ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  ๔.๐๐ ม.
ยาว ๓๕๐  ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๙๑๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๕ โครงการซ่อมแซมถนน(ลงหินคลุก)จาก
จุดสามแยกทีน่างสถิต แบ่งสันเที๊ยะ 
ถึงที่นายอัมพร  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

โดยลงหินคลุก กว้าง  ๓.๐๐ ม. ยาว  
๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ปริมาณหินคลกุ
หนาโดยเฉลี่ย 
๐.๑๐  เมตร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๖ โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)  
ม.๕ จากโรงสขี้าวชมุชน ถึงบ้านนาย
ค าผอง  พลประจกัษ์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนกว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๗๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

 

๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ
นอกเสน้สระน้ านายริทองทร์  ชนะบุญ  
ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔.๐๐ ม.  ยาว ๒๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕  
 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.๕ 
เชื่อมดอนปู่ตาถึงแม่น้ าพอง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้าง คสล.ตามแบบ อบต. กว้าง 
๔.๐๐ ม.  ยาว  ๑๐๐ ม.  หนา  ๐.๑๕ 
ม. 

- - - - ๒๖๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๙ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๖ จาก
บ้านนางกลุน  พลประเสรฐิ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบอบต. 
กว้าง ๔.๐๐ ม.  ยาว  ๑๐๐ ม.  หนา  
๐.๑๕  ม. 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๐ โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรจากจุดเดมิ จากบ้าน
นายจีระพนัธ์  ลุวอ ลงไปทางสะพาน
ขาว 9R  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลกุพรอ้มเกลี่ย
เรียบด้วยเครือ่งจกัร กว้าง ๔ ม. ยาว  
๔๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

 

๖๓ 
 
 
 



 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายทวี  โสภาประเทศ ถึง คลอง 9R 
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๔.๐๐ ม.  ยาว  ๘๐ ม. หนา 
๐.๑๕  
 

- - - ๒๑๐,๐๐๐ - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้าน
นายนิพนธ ์ บุญแย้ม ถึง บ้านนายสา
ยัญ  ทาพา  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้าง คสล.ตามแบบ อบต. กว้าง 
๔.๐๐ ม.  ยาว  ๗๖ ม.  หนา  ๐.๑๕ 
ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก
คลอง9R ถึง ประปาหนองโศก ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบอบต. 
กว้าง ๓.๐๐ ม.  ยาว  ๔๔๐ ม.  หนา  
๐.๑๕  ม. 

- - - - ๘๙๘,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๔ โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากโรงสีชุมชน ถึง บ้านนางนาง  
ส่วยล ี ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลกุพรอ้มเกลี่ย
เรียบด้วยเครือ่งจกัร กว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๓๐,๐๐๐ - - มีถนนทีม่ี
ปริมาณหินคลกุ

ไม่น้อยกว่า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

 

๖๔ 



 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๕ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
อบต.หนองบัว 

เพื่อให้เดก็เลก็มอีาคารเรียนที่มัน่คง
แข็งแรงและปลอดภัยเพือ่พัฒนาการ
ที่ดีของเดก็เลก็ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต.หนอง
บัว จ านวน ๑ หลัง (ตามแบบทีก่ าหนด) 

- ๓,๐๓๒,๓๐๐ - - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

มีอาคารศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กที่แข็งแรง
และปลอดภัยส าหรับ
เด็กและบุคลากร 

กองช่าง 
กอง

การศกึษา 

๖๖ โครงการก่อสร้างรั้วศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อบต.หนองบัว(ด้านตะวันออกและ
ด้านหลัง) 

เพื่อความปลอดภัยของเดก็และ
บุคลากรและความเป็นสัดสว่นของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ก่อสร้างรัว้ศุนย์พัฒนาเดก็เลก็อบต.หนอง
บัว ยาว  ๖๖ เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีรั้วที่
มั่นคง
แข็งแรงเป็น
สัดส่วน 

เด็กเล็กและบุคลากร
มีความปลอดภัย 

กองช่าง
กอง

การศกึษา 

๖๗ โครงการก่อสร้างรั้วศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อบต.หนองบัว(ด้านหน้า) 

เพื่อความปลอดภัยของเดก็และ
บุคลากรและความเป็นสัดสว่นของ

ก่อสร้างรัว้และประตูศุนย์พัฒนาเดก็เล็ก
อบต.หนองบัว ยาว  ๒๘เมตร พร้อมป้าย

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีรั้วที่

เด็กเล็กและบุคลากร
มีความปลอดภัย 

กองช่าง
กอง



ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก หน้าศูนย์ฯ มั่นคง
แข็งแรงเป็น
สัดส่วน 

การศกึษา 

๖๘ โครงการเคลือ่นย้ายเครือ่งเล่นศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็อบต.หนองบัว พรอ้ม
ติดตั้ง 

   

เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย
ของเดก็เล็กอบต.หนองบัว 

เคลื่อนย้ายเครื่องเล่นพร้อมติดตั้งใหม่ไป
ไว้ที่ๆเหมาะสม 

- ๕๐,๐๐๐ - - - เครื่องเล่น
สนามอยู่ใน
สถานที่ๆ
เหมาะสม 

เด็กเล็กอบต.หนอง
บัวมีความปลอดภัย
ในการเล่นเครือ่งเลน่ 

กองช่าง
กอง

การศกึษา 

 
๖๕ 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๙ โครงการติดตั้งพดัลมศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก อบต.หนองบัว (หลังใหม่) 

เพื่อให้เดก็เลก็มีสมาธิในการเรียนรู้
และพัฒนาการที่ด ี
เพื่อบรรเทาอากาศในฤดูรอ้น 

-จัดซื้อและติดตั้งพดัลมแบบโคจรติด
เพดานขนาด ๑๖ นิ้ว (๔๐๐ มม.) 
จ านวน ๙ ตัว ราคา             บาท 
-จัดซื้อและติดตั้งพดัลมแบบโคจรติด
ผนัง ขนาด ๑๖ นิว้ (๔๐๐  มม.) 
จ านวน  ๑๕ ตัว  ราคา 

- ๗๒,๐๐๐ - - - มีพัดลมที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กๆไม่รอ้น
มากมีสมาธิใน
การเรียนรู้ดีขึน้ 

กองช่าง 
กอง

การศกึษา 

๗๐ โครงการปูกระเบ้ืองศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ เพื่อให้เดก็เลก็มีพืน้ที่สะอาดและถกู งานปูกระเบ้ืองพืน้อาคาร ขนาดพืน้ที่ - - ๗๐,๐๐๐ - - ศูนยืพัฒนาเดก็ เด็กๆมีพื้นที่ กองช่าง 



บ้านคุยเชือก สุขอนามัยในการท ากิจกรรมและ
เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ไม่น้อยกว่า  ๘๖.๒๕  ตร.ม. 
งานเทพื้นคอนกรีต ขนาดพื้นที่
คอนกรีตไมน่้อยกว่า  ๘๖.๒๕  
ตร.ม.  หนา  ๐.๐๕  เมตร 

เล็กบ้านคุยเชือกมี
พื้นอาคารที่
สะอาดเป็น
ระเบียบ 

สะอาดในการ
ท ากจิกรรม
ต่างๆ 

กอง
การศกึษา 

๗๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา
ศูนย์เด็กเล็กศนูย์หนองบัว 

เพื่อให้ศูนย์เดก็เลก็มีความมัน่คง
แข็งแรงและอยู่ในสภาพที่ดี
ปลอดภัยส าหรับเดก็ 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมหลังคาให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กหนองบัวมัน่คง
แข็งแรง 

ศูนย์เด็กเล็กมี
ความมั่นคง
แข็งแรงและอยู่
ในสภาพที่ดี
ปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

กองช่าง 

 

๖๖ 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศนูย์
พัฒนาเดก็บ้านคุยเชอืก 

-เพื่อใชท้ ากจิกรรมของเดก็ๆในศนูย์
พัฒนาเดก็บ้านคุยเชอืก 
-ช่วยบังแดดและฝนส าหรับเดก็ได้ 

ต่อเตมิหลังคาขนาดพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า ๑๐๘ ตร..ม. (ตามทีอ่บต.
ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึน้ ๑๐๘ 
ตร.ม. 

มีพื้นที่ในการท า
กิจกรรมช่วยบังแดด
และฝนให้เด็กได ้

กองช่าง 



๗๓ โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศูนย์พัฒนา
เด็กบ้านคุยเชือก 

เพื่อปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กให้เป็น
ระเบียบและสวยงาม 

ปรับปรุงเทพืน้คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า ๑๓๕ 
ตร.ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

๕๐,๐๐๐ - - - - ขนาดพืน้ที่ได้
มาตรฐานไม่
น้อยกว่า 
๑๓๕ ตร.ม. 

บริเวณศนูย์พัฒนา
เด็กมัน่คงแข็งแรง
และสะอาดสวยงาม 

กองช่าง 

๗๔ โครงการซ่อมแซมศนูย์พัฒนาเด็ก 
อบต.หนองบัว (ศูนย์เดก็อบต.หนองบัว 
และศูนย์เดก็บ้านคุยเชอืก 

เพื่อปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กทั้งสอง
ศูนย์ให้ดีขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
เสียหายให้ดีและแข็งแรงปลอดภัย 

เพื่อซ่อมแซมศนูย์พัฒนาเด็กทั้ง
สองศูนย์ตามที่ อบต.ก าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทั้ง ๒ ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเดก็มัน่คง
แข็งแรงปลอดภัยกับ
เด็กและบุคลากร 

กองช่าง 

๗๕ โครงการก่อสร้างลานเสาธงหนา้ลาน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเดก็อบต.หนองบัว 

เพื่อก่อสร้างลานเสาธงให้แข็งแรง ก่อสร้างลานเสาธงหน้าศูนย์เดก็ 
อบต.หนองบัว(ตามทีอ่บต.
ก าหนด) 

๔๐,๐๐๐ - - - - จ านวน ๑ 
ศูนย์ 

มีลานเสาธงประกอบ
กิจกรรมที่ได้
มาตรฐานแข็งแรง 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้างหลังคาหน้าลานศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็อบต.หนองบัว 

เพื่อให้บริเวณหน้าศนูย์ฯมีรม่เงา
ส าหรับท ากจิกรรม 

สร้างหลังคาหน้าศูนย์ฯตามที ่
อบต.ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีหลังคาบัง
แดดส าหรับ
เด็กท า
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

บริเวณหน้าศูนย์ฯมี
ร่มเงาส าหรับท า
กิจกรรม 

 

กองช่าง 
 

 

๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๗๗ โครงการก่อสร้างลานคอนกรตี
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า
ด้านหน้าลานอาคารศูนย์กูช้ีพ
กู้ภัย อบต.หนองบัว 

เพื่อให้บริเวณรอบอาคารศูนย์กู้
ชีพกู้ภัยอบต.หนองบัว มีความ
สะอาด 
และเป็นระเบียบสวยงาม 

ปรับปรุงพื้นทีโ่ดยรอบอาคารกู้ชีพ
กู้ภัย (ตามทีอ่บต.ก าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ - - -  บริเวณรอบอาคาร
มีความสะอาด
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

มีความเป็นระเบียบ
เหมาะแกก่าร
ปฏิบัติงานของ
พนักงานกู้ชพี 

กองช่าง  กอง
สาธารณสขุฯ 

๗๘ โครงการปรับปรุงอาคารศนูย์กู้ชีพ
กู้ภัยอบต.หนองบัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารกู้ชีพให้มัน่คง
แข็งแรงและสวยงาม 

ปรับปรุงทาสอีาคารและปู
กระเบ้ือง ซอ่มแซมห้องน้ า 
(ตามที่ อบต.ก าหนด) 

๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงอาคาร
ตามความจ าเป็น 

อาคารมีความมัน่คง
แข็งแรง 

กองช่าง กอง
สาธารณสขุฯ 

๗๙ โครงการปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.หนองบัว 

เพื่อปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กให้ดี
ขึ้นและมั่นคง 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดี
ขึ้นตามที่อบต.ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กทั้งสองศูฯย์ 

ศูฯย์เด็กเลก็มีความ
มั่นคงสวยงาม 

กองช่าง , กอง
การศกึษา 

๘๐ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน 
คสล.ศาลากลางบ้าน  ม.๑,๑๐ 

เพื่อยกระดับถนนคสล.ให้สูงขึ้น ก่อสร้างยกระดับถนนคสล. กว้าง  
๕๐ ม.  ยาว  ๕๐ ม. หนา  ๐.๑๕ 
ม. ตามแบบอบต.ก าหนด 

- - - - ๑,๖๒๕,๐๐๐ มีถนนคสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๖๘ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 



   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายด า  สารเมอืงโฮมถึงสี่
แยกหน้าวดั(ต่อจากจุดเดิม) ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง  ๔ ม. 
ยาว  ๙๐  ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๓๔,๐๐๐ - มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกขึน้ 

กองช่าง   

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จา
หน้าบ้านนางค าปุ่น เสมเหลา ถึง
หนองสีเสียด ม. ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง  ๓ ม. 
ยาว  ๕๗  ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกขึน้ 

กองช่าง  

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่
แยกหน้าวดัถึงประตูโขงด้านทิศ
ตะวันตก ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง  ๔ ม. 
ยาว  ๓๘  ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกขึน้ 

กองช่าง  

๘๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกจากหน้าบ้านนายสวัสดิ ์
ทองมาถึงบ้านนางหนอน แกว้
วิเศษ ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ปรับพื้นทางเดิมและลงหินคลกุ
พร้อมเกลี่ยเรียบด้วยเครือ่งจกัร 
กว้าง  ๓  ม.  ยาว  ๑๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๐  ม. 

- - ๓๐,๐๐๐ - - ถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุง ยาว ๖๐ 
ม. 

ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกขึน้ 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๑๕๙  โครงการ ๖,๖๓๙,๒๕๐ ๗,๔๕๗,๘๐๐ ๗,๓๗๙,๕๐๐ ๖,๖๖๖,๐๐๐ ๑๘,๖๐๐,๕๐๐    

๖๙ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ ๓ (จาก
บ้านนายศักดิ์สทิธิ์ – บ้านนาง
มุกดา พลเย่ียม) 

 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๐.๓๐ ม.  ยาว  ๔๐๐ ม.  ลึก ๐.๕๐ ม.   ปี ๖๑ 

= ๒๐๐ ม. ปี ๖๒ = ๒๐๐ ม. ท่อผ่าซีกทั้งสอง

ข้าง) 

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ - - - มีร่องระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืน
ประชาชนไมท่่วม
ขังถนน 

กองช่าง 

๒ โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าทีอุ่ดตนั ม. ๑ 

เพื่อให้น้ าไหลหรอืระบายได้สะดวกขึน้
และไม่ให้ร่องระบายน้ าอุดตนั 

ท าความสะอาดรื้อตะกอนที่อดุตัน ระยะทาง  
๑,๑๐๐๐ ม. 

- ๑๖๕,๐๐๐ - - - รื้อรอ่งระบาย
น้ าระยะทาง 
๑,๑๐๐ เมตร 

น้ าจากบ้านเรือน
ประชาชนไหลและ
ระบายได้สะดวก 

กองช่าง 

๑ โครงการเปลี่ยนท่อน้ าเสียจุด
บ้านนายณรงค์ ลงล าน้ าชี (จาก
ท่อขนาด ๘ นิ้ว เป็นท่อขนาด  
๑๒ นิ้ว) ม. ๑ 

เพื่อให้น้ าเสียไหลได้สะดวกขึน้เนื่องจาก
บ้านเรอืนขยายมากขึน้ 

เปลี่ยนท่อน้ าเสียจากขนาด ๘ นิ้ว เป็นขนาด ๑๒ 
นิ้ว ระยะทาง  ๒๐๐ ม. ขนาดทอ่  ๐.๓๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - น้ าจาก
บ้านเรอืน
ประชาชนไหล
ได้สะดวกขึ้น 

น้ าจากบ้านเรือน
ประชาชนไหลและ
ระบายได้สะดวก 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามล าน้ าพอง ระหว่างบ้านคุย
แพง  ม. ๔  กับ บ้านปากเปือย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน คสล.(ตามแบบ อบต.) กว้าง  ๔ 
เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร 

- ๗๒๐,๐๐๐ - -  มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 

๗๐ 

 



 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการวางท่อระบายน้ าหมูท่ี่ ๓ 
จากบ้านนายธีระ ลง รอ่งระบายน้ า 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. (ตาม
แบบอบต.) ระยะทาง  ๑๘๐ เมตร 
ขนาด  60  มม. 

- - - ๓๓๓,๐๐๐ - มีท่อระบาย
น้ าที่ได้
มาตรฐาน 

น้ าจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าข้าง

คลอง 2L9R  ม.๓ (จากปากคลอง 

2L9R – ทีน่านายสกล  ดรสีนวล) 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว  ๑๕๐ ม.  ลกึ 
๐.๕๐ ม. 

- - ๓๑๕,๐๐๐ - - มีร่องระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

๗ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายทองพูล  รู้ลกึ ถึง คลองจัดรูป 
(ท่อขนาด ๖๐ มม.) ม. ๓ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าขนาด  ๐.๖๐ 
เมตร  ยาว ๓๕๐ เมตร 

๖๓๐,๐๐๐ - - - - มีร่องระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าแบบ
ครึ่งทอ่หงายผ่าซีก จากจุดเดิม ถึง 
บ้านนายสมัย   
ศิริวิ  ม. ๔ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบาย คสล.(ตามแบบ
อบต.ก าหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว  
๑๖๗  ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - มีร่องระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

 



๗๑ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกรอ่งระบายน้ าเสียรอบ
หมู่บ้าน  ม.๓ 

เพื่อระบายน้ าเสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ลอกคลองรอ่งระบายน้ าเสียรอบหมู่ที่ 
๓ 

- ๒๕๒,๐๐๐ - - - ร่องระบายน้ า  
ม. 3 ไม่อุดตนั 

น้ าเสียรอบหมู่บ้าน
ไหลได้สะดวกขึน้ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างกอ่สร้างร่องระบาย
น้ าจากบ้านนายค าตนั ถึง คลอง
ชลประทาน 
ม. ๘ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๘๐๐ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. 

- - - - ๑,๖๖๗,๙๒๘ ร่องระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการวางท่อระบายน้ าซอยบ้าน
หมอฉัตราพร  ม. ๕ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า(ตามแบบ
อบต.) กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว  ๑๒๐ ม.  
ลึก  ๐.๕๐ ม. 

๒๒๒,๐๐๐ - - - - ท่อระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



๑๒ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าสาย
รอบจากบ้านนายสติ  ถุงเถือ่น ถึง 

คลอง 9R 
ม. ๙ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบอบต.)
กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๑๔๐ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม.  

๒๙๑,๔๘๘ - - -  มีร่องระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล.
สายรอบจาก บ้านนายสิน ชาติพงษ์ ถึง
ตลาดนัดชมุชน  ม. ๔  
 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบอบต.) 
กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๔๕๓ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. 

- - ๑,๓๖๐,๐๐๐ - - มีร่องระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไมท่่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

๗๒ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายอินทศกัดิ์ (จุดเดิม) ถึง บ้าน
นางออ่นจนัทร์  ม. ๑๐ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบ
อบต.)กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๑๘๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม   

- ๓๗๕,๐๐๐ - - - มีร่องระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืน
ประชาชนไมท่่วม
ขังถนน 

กองช่าง 



๑๕ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
บ้านนายอินทศกัดิ์  ถึง บ้านนางบัว
พาน 
 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ตามแบบ
อบต.)กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๑๖๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม   

๓๓๔,๐๐๐ - - - - มีร่องระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืน
ประชาชนไมท่่วม
ขังถนน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า(ชนิด
รางตื้น)ต่อจากบ้านนายทองจนัทร์ ศริิ
เมืองราช ถึง บ้านนายเพลิน โชคคูณ 
ม.3 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ ารางตืน้ กว้าง 
๐.๓๐ เมตร ยาว  ๑๔๐ เมตร ลกึ  
๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๒๐,๐๐๐ - - มีร่องระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืน
ประชาชนไมท่่วม
ขังถนน 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ าจาก
หน้าวัดถึงหนองสเีสียด  ม.๒ 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังถนน ก่อสร้างรอ่งระบายน้ ารางตืน้ กว้าง 
๐.๓๐ เมตร ยาว  ๑๓๕ เมตร ลกึ  
๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - มีร่องระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืน
ประชาชนไมท่่วม
ขังถนน 

กองช่าง 

 
๗๓ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ าลงแม่น้ าชีตรง
จุดบ้านนายณรงค์  สีวนัแก้ว ม.๑ 

เพื่อระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ าขนาด  ๑๒  นิ้ว 
(ท่อ พีวีซี) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ร่องระบายน้ า  
ม. 3 ไม่อุดตนั 

น้ าเสียรอบหมู่บ้าน
ไหลได้สะดวกขึน้ 

กองช่าง 

๑๘ โครงการแก้ไขรอ่งระบายน้ าจากศาลา
กลางบ้าน ถึง บ้านนางค า  บุตรยะรี  
ม.๑ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

แก้ไขร่องระบายน้ า(ตามแบบ
อบต.)กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว ๔๐๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ ร่องระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืนประชาชน
ไม่ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ าจากศาลา
ประชาคมถึงหน้าบ้านนายผ่าน  สีสโุหง   
ม.๒ 

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

วางระบายน้ า คสล. ขนาด  ๖๐ 
ซม. ยาว  ๑๐๕ ม.  

- - - - ๒๖๐,๐๐๐ ท่อระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า  ม.๕ จาก
บ้านนางค าภา ชัยพิเดช ถึง บ้านนางธุ
เรียน ฮงส ี

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล. 
กว้าง  ๐.๓๐ ม. ยาว  ๕๐๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - มีร่องระบาย
น้ าได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืนประชาชน
ไม่ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างรอ่งระบายน้ า ม.๕ จาก
บ้านนายสอน อมูลราช ถึง ก าแพงวัดนคร
ชัย ด้านทิศตะวันตก  

เพื่อระบายน้ าเสียจากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล. 
กว้าง  ๐.๓๐ ม. ยาว  ๙๐๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. 

- - ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - มีร่องระบาย
น้ าได้มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรอืนประชาชน
ไม่ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๒๓  โครงการ ๒,๒๙๗,๔๘๘ ๑,๙๓๒,๐๐๐ ๕,๓๙๕,๐๐๐ ๑,๘๓๓,๐๐๐ ๒,๑๗๗,๙๒๘    

๗๔ 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร(ต่อจากจุดเดิม) ม. ๑ 
บ้านหนองผอื 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายสมัย ล าพาย ถึงบ้านนาย
สงบ อุ่นทองด ีม. ๑ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๖๐๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ๖๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนางหนแูดง สีพาชัย ถึง ล าน้ าชี 
ม. ๑ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๖๐๐ เมตร 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ๖๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนานายสุทัศน ์

ประสพมงคล ถึง คลอง 9R ม. ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ปี ๖๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรจากคลอง 9R ถึง โซ่ง

แจ้งจนัทร์ ม. ๒ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรไปบึงควายน้อย ม. ๓ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๕๖๐ เมตร
เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ 

- ๓๑๐,๐๐๐ - - - ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๕๖๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจากโรงรถนายวาสนา 
ถึง บ้านนายคารม พาโนมัย(ออกทั้ง
สองด้าน)  
ม.๓ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
๑.จากบ้านนายหนู โคตร
ภูธร – บ้านนายปรีชา 
ขามภะรา  ๒. จากบ้าน
นางจุฬาพร – บ้านนาย
บุญจันทร ์

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ปี ๖๒ ขยายไฟฟ้า
แรงต่ า ๑,๒๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๗๖ 
 
 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ม. ๓ ไปบ้านกอก ม. ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๕๒๐ เมตร 

- - - ๓๐๔,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๕๒๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนาพอ่สรวงไปบึง
กลาง ม. ๓ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๕๖๐ เมตร 

- - - ๓๑๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๕๖๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนานาสุชา ถึง นานาง
แวง ม. ๔ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๖๐๐ เมตร 

- ๓๒๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๖๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจาก ม. ๔ ไปบ้านคุย
เชือก ม. ๓ ,๙ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๕๒๐ เมตร 

- - ๓๐๔,๐๐๐ -  ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๕๒๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
๗๗ 

 



 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนายสนิ ชาติ
พงษ์ ไปบึงอิสานเขียว ม. ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนานางแหลมทอง ถึง 
นานายสน หาสีโน ม. ๔ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๓๒๐ เมตร 

- - - - ๒๖๔,๐๐๐ ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๓๒๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนานายบุญธรรม ถึง 
นานายบุญล้วน ม. ๔ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๕๒๐ เมตร 

- - ๑๐๔,๐๐๐ - - ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๕๒๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเจากจุดเดิม
นานายบัวเรียนถึงคลองแห้ง (จุดเตา

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

โดยการลงหมอ้แปลงไฟฟ้า - - - - ๓๖๐,๐๐๐ ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

กองช่าง 



อิฐนายปรีดา) จุดกึ่งกลางทางลงบึง
ควายน้อย ม. ๔ 

๑,๘๐๐ เมตร อย่างทั่วถึง 

 
๗๘ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเพือ่สูบน้ าจากคลอง 

9R ลงหนองแสบง ม. ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การสูบน้ าลงหนองแสบงเพือ่ใช้
ท าการเกษตรใชอ้ย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๒๐๐ เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๒๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าสูบ
น้ าลงหนอง 

แสบงเพื่อการเกษตร
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากจากบ้านนายประเสริฐ โคตร

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๒๐๐ เมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ๑,๒๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



ภูธร ถึง บ้านนางฝ้าย ค าชะวงษ์ 
ม. ๔ 

เมตร 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากจุดเดิมนานาย
ปราโมทย์ ม. ๔ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใข้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๕๖๐ เมตร 

- - - - ๓๑๐,๐๐๐ ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๕๖๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนานายจรัส มุงคุณ
ค าซาว ถึง นานายปรีชา อินทรส 
ม. ๕ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใข้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๗๙ 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่ ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง - ๔๔๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยายเขต ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 



การเกษตรจากหนองโศกไปสะพาน
ขาว ม. ๖ 

การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ ๒,๒๐๐ เมตร ไฟฟ้าการเกษตร 
๒,๒๐๐ เมตร 

เพื่อการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากสวนนายทวี ถึง นาง
ละออง(ตามล าห้วยกุดอ้ายลายสาย
เหนือ) ม. ๗ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๖๐๐ เมตร 

- ๓๒๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
๑,๖๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากสะพานขาว(บ้าน
น้อย) ถึง ที่นานางจอม สีสขุ ม. ๗ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐  ปี ๖๒ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร
๒,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากปากทางท่าบ้าน ถึง 
หนองสาธารณดอนปู่ตา ม. ๗ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๘๐๐ เมตร 

- - ๓๖๐,๐๐๐ -  ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๘๐๐ เมตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรไปห้วยน้ าเค็ม ม. ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 
๑,๒๐๐ เมตร 

  ๒๕๐,๐๐๐   ปี ๖๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๒๐๐ เมตร 

ปี ๖๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๒,๐๐๐ เมตร 

กองช่าง 

๘๐ 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากนานางเบญ 
โพธิ์ธรรมพาด ถึง นานายส าราญ ศรีกญุจร ม. ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ปี ๖๔ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางบ้ึง 
ประพันธ ์ถึง บ้านนางสา จ าปาบุรี ม. ๗ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๓๒๐ เมตร 

๘๐,๐๐๐ - - - - ปี ๖๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
๓๒๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางชู ถึง ที่ตั้ง
ประปาหมู่บ้าน  
ม. ๘ 

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ปี ๖๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
๘๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากคลอง 3R-
9R  (ต่อจากจุดเดมิ) ม. ๑๐(จุดไปโนนค้อ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ปี ๖๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๒,๐๐๐ เมตร 

ปี ๖๑ ขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
๒,๐๐๐ เมตร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสอ่งสว่างภายใน
ต าบลหนองบัว 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะสอ่งสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและจ้าง
เหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บ้านทั้ง  
๑๐ หมู่บ้าน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ต าบลหนองบัว ไฟฟ้าสาธารณะ
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

รวมท้ังหมด  ๓๒  โครงกำร ๕๒๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๗๕๘,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๐ - - - 

 
๘๑ 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมอาชีพให้แกร่าษฎรต าบล
หนองบัว 

เพื่อให้ประชาชนมอีาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได ้

จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนปีละ
จ านวน  ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายได้เพิ่มปี
ละ  ๕๐ คน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการถมทีร่าชพัสดุของโรงเรียนเพือ่
สร้างเป็นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.
๑ 

เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสถานทีอ่อกก าลังกาย 

ถมทีร่าชพัสดุตามที่ อบต.ก าหนด - - - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความรู ้

ประชาชนมีศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียงชุมชน
พึ่งตนเองได้ 

กองช่าง 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการอดุหนุนกลุ่มอาชีพ (กลุ่มโรงสี
ชุมชน) บ้านหนองผอื 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
และเป็นการเพิ่มรายได้ประชาชน 

อุดหนนุงบประมาณให้กลุ่มโรงสี
ชุมชนบ้านหนองผอื 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนนุปีละ 1 
ครั้ง 

กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการตามแนวพระราชด าร ิ เพื่อน าโครงการตามแนว
พระราชด าริมาใช้พฒันาอาชีพ 

ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมปีละ  ๕๐ 
ครัวเรือน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้นปี
ละ  ๕๐  
ครัวเรือน 

ประชาชนไดร้ับ
การพัฒนาอาชีพ
และความเป็นอยู่ที่
ด ี

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

รวมท้ังหมด  ๑๖   โครงกำร ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - - - 

๘๒ 
 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๕ แผนงานด้านเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าและระบาย
น้ าในพื้นทีก่ารเกษตร ม. ๓ 

เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ าที่ตื้นเขิน
เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก และ
ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อการเกษตร
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพือ่การเกษตร 
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร 

ลาดเอียง ๑:๑๕ 

- - - ๔๕๓,๐๐๐ - คลองส่งน้ าๆไหล
สะดวก 

ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๒ โครงการวางท่อเพื่อสูบน้ าจากคลอง 

9R ลงหนองแสบง ม.๕ 

เพื่อสูบน้ ากกัเก็บไว้หนองแสบง
เพื่อประชาชนใช้ในการท า
การเกษตรในฤดแูล้ง 

ก่อสร้างวางท่อสูบน้ าตามที่ อบต.
ก าหนด  ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 

- ๘๔๒,๐๐๐ - - - ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
๘๓ 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๕ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงสนับสนุนการด าเนนิงานของศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนนิงานของศนูย์ฯปีละ  ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  ครั้ง ประชาชนมีความรู้
ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๔ โครงการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ครอบครัวและชมุชน 

จัดอบรมให้ความรูก้ับประชาชนใน
ต าบลเป็นครอบครัวน ารอ่ง  ๕๐ 
ครัวเรือน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวที่เข้า
ร่วมเพิ่มขึน้ปีละ 
๕๐ ครัวเรอืน 

ประชาชนด าเนนิชีวติ
แบบพอเพียงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๕ โครงการส่งเสริมการท าการเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนท า
การเกษตรแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน
การใช้สารเคม ี

จัดอบรมให้ประชาชน ๕๐ คร. ใน
การท าการเกษตรอินทรีย์และท าปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวที่เข้า
ร่วมเพิ่มขึน้ปีละ 
๕๐ ครัวเรอืน 

ประชาชนสามารถท า
ปุ๋ยอินทรีย์ใช ้
เองได ้

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๖ โครงการส่งเสริมการปลกูพืชสมนุไพร เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พืชสมนุไพรและ
เพื่อให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรใน
การดแูลสุขภาพ 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พืชสมนุไพรและ
เพื่อให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรใน
การดแูลสุขภาพ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวที่เข้า
ร่วมเพิ่มขึน้ปีละ 
๕๐ ครัวเรอืน 

ประชาชนรู้ประโยชน์
ของสมนุไพรในการ
ดูแลสุขภาพ 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
๘๔ 



 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๕ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการจัดซือ้เครื่องตรวจวัดค่าของ
ดินพรอ้มอบรมการตรวจวิเคราะห์
ดิน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจ
วิเคราะห์ดนิได ้

จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ดิน
และจัดอบรมการตรวจวิเคราะห์
ดินปีละ ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อย่างน้อยรอ้ยละ๘๐ 

% ของผู้เข้าอบรม

ตรวจวิเคราะห์ดินได ้

ประชาชนสามารถ
ตรวจวัดค่าดินได ้

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๘ โครงการส่งเสริมและป้องกนัโรค
ระบาดในด้านปศุสัตว ์

เพื่อให้ความรู้ด้านโรคระบาดในสัตว ์ จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนปีละ
ครั้ง จ านวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคระบาดใน
สัตว์เพิ่มปีละ ๕๐ 
คน 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคที่ระบาด
ในสัตว์เลี้ยง 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๙ โครงการส่งเสริมการปลกูผกัปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลกูผกัโดย
ไม่ใช้สารเคมแีละให้ประชาชน
มองเห็นอนัตรายจากสารเคม ี

จัดอบรมให้ความรูก้ับประชาชน
เป็นครอบครัวน ารอ่งจ านวน  ๕๐ 
คร. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าร่วมปี
ละ ๕๐ ครัวเรอืน 

ประชาชนได้
รับประทานพืชผกั
ที่ปลอดสารพิษ 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 



๑๐ โครงการรณรงค์ป้องกนั ก าจัดแมลง 
ศัตรูพืช หนนูา หอยเชอรี ่

เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการระบาด
ของแมลงและศัตรูพืช 

จัดซื้อน้ ายาปราบศัตรูพืชพรอ้ม
แนะน าวิธีใชท้ี่ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ช่วงที่มกีารระบาด
ของศัตรูพืช 

ลดการระบาดของ
ศัตรูพืช 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

รวมท้ังหมด   ๕๔  โครงกำร ๒๒๐,๐๐๐ ๑,๐๖๒,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๖๗๓,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - 

๘๕ 

 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกว้างศกึษา
นอกสถานที ่

เพื่อเป็นการเรียนรูน้อกห้องเรียน
โดยได้เห็นภาพจริงเป็นการเปิดโลก
ทัศน์ของเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมพาเดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็
ทั้งสองศนูย์ไปเรียนรูน้อกสถานที่ปี
ละ  ๑  ครั้ง ทั้ง ๒ ศูนย์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเด็กโตใน
ศูนย์เด็กทั้ง ๒ 
ศูนย์ 

เด็กมโีลกทัศน์ที่
กว้างขึน้ได้เรียนรู้
โลกภายนอก 
ศูนฯย์เด็ก 

กองการศกึษา 

๒ โครงการเย่ียมบ้านสารสัมพนัธ์
นักเรียน 

เพื่อสานความสมัพันธร์ะหว่างบ้าน
และศูนย์พัฒนาเดก็เพือ่รับทราบ

ออกเย่ียมบ้านเดก็นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเดก็ทั้งสองศนูย์ปีละ  ๑  ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เด็กนักเรียนทุกคน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เกิดความเข้าใจ
และความสมัพันธ์

กองการศกึษา 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาเด็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ที่ดีระหว่างครู เดก็ 
และผู้ปกครอง 

๓ โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

เพื่อสรา้งความเข้าใจใน 
การบริงานภายในศูนย์พัฒนาเดก็ 

จัดประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละ  ๒  ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กรรมการบริหาร
งานในศูนย์พัฒนา
เด็กมี
ประสิทธภิาพ 

การบริหารงานใน
ศูนย์พัฒนาเดก็
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กองการศกึษา 

๔ โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแนว
ทางการบริหารจัดการการศกึษาของ
ศูนย์ฯ 
เพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ศูนย์ฯและผู้ปกครอง 

ปฐมนเิทศและประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  ทั้งสอง
ศูนย์ฯ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้ปกครองทกุคน
เข้าใจในการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์เด็ก 

ผู้ปกครองไดเ้ข้าใจ
แนวทางการ
บริหารจัดการ
การศกึษาของ
ศูนย์ฯ 
 

กองการศกึษา 

๘๖ 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมสขุอนามัยในชอ่ง
ปากของเด็กปฐมวัย 

เพื่อสรา้งเสริมให้เดก็เลก็มีสขุภาพ
ฟันที่ดี รู้จกัวิธดีูแลและแปรงฟันใน

ตรวจสขุภาพฟันละจัดหาแปรงสีฟัน
และยาสีฟันที่เหมาะสมกับเด็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สุขภาพฟันที่ดีของ
เด็กในศนูย์เดก็ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ฟันที่ดี รู้จกัวิธี

กองการศกึษา 



เบ้ืองต้น 
 

ดูแลและแปรงฟนั
ในเบ้ืองตน้ 

๖ โครงการจัดหาน้ าดื่มที่สะอาด
ส าหรับเด็ก 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดขีองเด็ก จัดซื้อน้ าดื่มทีส่ะอาดหรือจัดซื้อเครือ่ง
กรองน้ าที่ได้มาตรฐาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กทุกคนได้ดื่มน้ าที่
สะอาดมีคณุภาพ 

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศกึษา 

๗ โครงการจัดท าแปลงเกษตรตาม
แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เดก็ได้เรียนรู้พืชผกัสวนครวั
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดหาเมล็ดพนัธุ์พืชและจดท าแปลง
สาธิตการปลูกพืชผกัสวนครวั 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กๆได้เรียนรู้การ
อยู่แบบพอเพียง 

เด็กๆได้เรียนรู้
กิจกรรมนอก
ห้องเรียน 

กองการศกึษา 

๘๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๘ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
อบต.หนองบัว 

เพื่อให้สนามเดก็เลน่เหมาะสมกับ
เด็กและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเดก็ 

ปรับตกแต่งสนามเดก็พรอ้มจัดหา
เครื่องเล่นของเด็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สนามเดก็เล่นอยู่ใน
สภาพดี เดก็มีเครื่อง
เล่นที่เหมาะสม 

สนามเดก็เล่น
เหมาะสมกับเดก็
และเอื้อตอ่การ
เรียนรูข้องเดก็ 

กองการศกึษา 

๙ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเดก็ได้รว่มท ากจิกรรมและกล้า
แสดงออก 

เด็กเข้ารว่มกิจกรรมทัง้  ๒  ศนูย์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวันเด็กปี
ละครั้ง 

เด็กได้รว่มท า
กิจกรรมและกล้า
แสดงออก 

กองการศกึษา 

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เดก็เกิดความรกัแมแ่ละ
กตัญญวู่าแมม่ีพระคณุที่ย่ิงใหญ่ตอ่
ลูก 

จัดกิจกรรมวันแม่ เด็กและ
ผู้ปกครองเดก็ทั้ง  ๒ ศูนย์ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวันแม่ปี
ละครั้ง 

เด็กเกิดความรกั
แม่และกตญัญูว่า
แม่มีพระคุณที่
ย่ิงใหญ่ต่อลูก 

กองการศกึษา 

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกตัญญู
และเกิดความรกัผูกพนัธ์ในพ่อ 

จัดกิจกรรมวันพอ่ เดก็และ
ผู้ปกครองเดก็ทั้ง  ๒ ศูนย์ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวันพอ่ปี
ละครั้ง 

เด็กมีความกตัญญู
และเกิดความรกั
ผูกพันธ์ในพ่อ 

กองการศกึษา 

                                                                                                                                                                 ๘๘ 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 



   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการติดตั้งโทรศัพทแ์ละอินเตอร์
ความเรว็สูงศูนย์พัฒนาเดก็คุยเชอืก 

เพื่อสืบค้นข้อมลูเพื่อน าขอ้มูลมา
จัดการเรียนการสอน พัฒนาเดก็ 

ติดตั้งโทรศัพทแ์ละอินเตอร์เน็ต
ความเรว็สูง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การท างานมี
ประสิทธภิาพมาก 
ขึ้น 

สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้เร็วขึน้ 

กองการศกึษา 

๑๓ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา ค่าจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กทั้งสองศนูย์ 
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 

๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ คนละ ๑,๗๐๐ 
บาท (ขึ้นอยู่กับ
จ านวนเดก็) 

เด็กมสีื่อการเรียนที่ดี
เหมาะสมกับเดก็ 

กองการศกึษา 

๑๔ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา(พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กทั้งสองศูนย์ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็กทกุ
คน 

ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแล
เด็ก 

กองการศกึษา 

๑๕ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา(อาหารกลางวัน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์เด็กทั้งสองศูนย์ 

ศูนย์เด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ เด็กในศนูย์ทั้งสอง
ศูนย์ทุกคน 

เด็กทุกคนได้ทาน
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ 

กองการศกึษา 

๘๙ 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการจัดหาอาหารเสรมิ (นม)  เพื่อให้เดก็ทกุคนไดท้านอาหารเสรมิ 
(นม)  เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

โรงเรียนทั้ง  ๕ แห่ง และศนูย์เด็ก
เล็กทั้งสองศนูย์ 

๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ เด็กนักเรียน
ทุกคนและ
เด็กในศนูย์
เด็กทั้งสอง
ศูนย์ 

เด็กไดท้านนมทกุ
คน มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

กองการศกึษา 

๑๗ โครงการอดุหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวนั) ตามโครงการอาหาร
กลางวนัส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพื่ออดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ทั้ง  ๕ โรงเรียน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ตลอดปี โรงเรียนบ้านหินแห่โนน
เมืองน้อย  โรงเรียนบ้านหนอง
ปลาเข็ง  โรงเรียนบ้านคุยแพง  
โรงเรียนบ้านคุยเชอืก  โรงเรียน
บ้านกอกหนองผอื 

๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ทุกคนใน
โรงเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรียนไดร้ับ
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและตอ่เนื่อง 

กองการศกึษา 

๑๘ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษาของเดก็เลก็เพือ่พัฒนา
กิจกรรมคุณภาพผูเ้รียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็สังกัดอบต.หนองบัว 

ค่าหนังสือเรียน  อุปกรณก์าร
เรียน  ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน  
ของศูนย์พัฒนาเดก็ทั้งสองศนูย์ 

- ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ เด็กเล็กทั้ง
สองศูนย์
ได้รับค่า
สนับสนุน
การศกึษา
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนไดร้ับ
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและตอ่เนื่อง 

กองการศกึษา 

๙๐ 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๓. ยุทธศาสตร์ด้าน  การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอดุหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา(ล าน้ าชเีกมส์) ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศกึษาล าน้ าช ี

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ปลูกฝังให้เด็กรกัการเลน่
กีฬาและออกก าลังกายให้
เหมาะสม 

เด็กนักเรียนในเครอืศูนย์
พัฒนาการศึกษาล าน้ าชี 
อุดหนนุปีละครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนเครือ
ศูนย์พัฒนา
การศกึษาล าน้ าช ี

เด็กๆมี
พัฒนาการ
ร่างกายที่

แข็งแรงสมกับ
วัยรู้จักออก

ก าลังกายเล่น
กีฬา 

กองการศกึษา 

๒๐ โครงการอดุหนุนโครงการลกูเสอื
เนตรนารี และยุวกาชาด ของศูนย์
พัฒนาการศึกษาล าน้ าช ี

เพื่อสนับสนุนการเข้าค่ายท า
กิจกรรมของลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด 

เด็กนักเรียนในเครอืศูนย์
พัฒนาการศึกษาล าน้ าชี 
อุดหนนุปีละครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนเครือ
ศูนย์พัฒนา
การศกึษาล าน้ าช ี

เด็กรู้จกัการ
ท างานเป็นทมี 
รู้จักวิธกีารใช้
ชีวิต เกิดความ

สามัคคี 
ช่วยเหลือกัน 

กองการศกึษา 

รวมท้ังหมด  ๙๙  โครงกำร ๔,๐๑๓,๖๔๗ ๔,๒๐๓,๖๔๗ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๔,๑๔๓,๖๔๗ - - - 

 

๙๑ 



 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประเพณีวนัสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลหนองบัว 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 

จัดกิจกรรมวันสงกรานตแ์ละวนั
ผู้สูงอายุ 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลทกุคนที่
เข้ารว่มรูจ้ักวิธี
ดูแลและออก
ก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย 

ผู้สูงอายุและผูท้ี่
ดูแลผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ด ี

กองการศกึษา 

๒ โครงการประเพณทีอดเทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณที้องถิ่น 

ถวายเทียนพรรษาให้วัดในต าบลหนอง
บัวทั้ง  ๗ วดั 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ประชาชนทั้ง  
๑๐ หมู่บ้านเข้า
ร่วม 

ประเพณทีอด
เทียนได้รับการ
อนรุักษ์ไว ้

กองการศกึษา 

๓ โครงการประเพณที้องถิ่นบุญคูณลาน เพื่อเป็นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณที้องถิ่น 

จัดขบวนแห่เข้าร่วมกจิกรรมประเพณี
บุญคูณลานที่อ าเภอโกสุมพิสัย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนทั้ง 
๑๐ หมู่บ้านเข้า

ประเพณีบุญคณู
ลานได้รับการ

กองการศกึษา 



ร่วมกิจกรรม อนรุักษ์ 

๔ โครงการ”มหกรรมข้าวคูณลาน 
แข่งขนัหุ่นฟางลิง ของอ าเภอโกสุม
พิสัย” 

เพื่ออนุรกัษ์ประเพณีบุญคูณลาน
อ าเภอโกสมุพิสัย 

อุดหนนุงบประมาณจัดงานอ าเภอ
โกสุมพิสัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนนุปีละ ๑ 
ครั้ง 

ประเพณีบุญคณู
ลานได้รับการ
อนรุักษ์ 

กองการศกึษา 

๙๒ 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอนุรกัษ์และฟื้นฟูภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรกัษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชมุชน 

จัดกิจกรรมสง่เสรมิภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนรุักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนรุักษ์ 

กองการศกึษา 

๖ โครงการวนัส าคัญทางศาสนา เพื่อให้เดก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัน
ส าคัญทาง 
ศาสนาและประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรมพาเดก็ไปท าบุญทีว่ัดใน
วัน วิสาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนั
มาฆบูชาและวนัเข้าพรรษา  ทั้ง  ๒  
ศูนย์ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กรู้จกัวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวันส าคัญ
ทาง 
ศาสนาและ

กองการศกึษา 



ประเพณขีองไทย 
๗ โครงการวนัไหว้คร ู เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความ

เคารพและความกตญัญูต่อคร ู
จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กทุกคนในศนูย์

เคารพคุณคร ู
เด็กได้แสดงความ
เคารพและความ
กตัญญูตอ่คร ู

กองการศกึษา 

รวมท้ังหมด   ๓๕  โครงกำร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 

 
๙๓ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขนักฬีาต าบลหนองบัว เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเดก็
เยาวชนและประชาชนในต าบล

จัดการแข่งขันกีฬาและซื้ออุปกรณ์
กีฬาเพือ่การแข่งกีฬาปีละ   ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ประชาชนและ
เยาวชนรกัการเล่น

กองการศกึษา 



หนองบัวและเกิดความสามัคคีรูแ้พ้รู้
ชนะ 

กีฬา และมีความ
สามัคคีรู้แพรู้้ชนะ 

๒ โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนระดับอ าเภอ
และจังหวัด 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนรักด้านการ
เล่นกีฬา 

อุดหนนุงบประมาณในการเข้า
แข่งขนักฬีาของเดก็เยาวชนและ
ประชาชนต าบลหนองบัว 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นักกีฬาทุก
ประเภททีเ่ข้ารว่ม 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนรักด้าน
การเล่นกีฬา 

กองการศกึษา 

๓ โครงการแข่งขนักฬีาสัมพนัธ์องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อสรา้งสานสมัพันธร์ะหว่างองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตพืน้ที่
อ าเภอโกสมุพิสัย 

เข้ารว่มแข่งขนักฬีาสัมพนัธ์องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  ครั้ง เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขต
พื้นทีอ่ าเภอโกสุม
พิสัย 

กองการศกึษา 

๔ โครงการติดตั้งเครือ่งออกก าลังกาย
และสร้างลานกีฬาทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองบัว 

-เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่และ
เครื่องออกก าลังกาย 
-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนรกัการ
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อและติดตั้งเครือ่งออกก าลังกาย
ปีละ  ๑ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ  ๑ หมู่บ้าน ประชาชนมี
สถานที่และเครือ่ง
ออกก าลังกาย
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกายและ
สุขภาพด ี

กองการศกึษา 

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๕ โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเดก็
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กออกก าลังกายและเป็น
การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ 

จัดกิจกรรมด้านกีฬาส าหรับเด็กและ
ซ้ืออุปกรณก์ีฬาของเดก็ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กทุกคนใน
ศูนย์พัฒนาเดก็ 

เด็กมสีุขภาพที่ดี
ร่างกายได้รับการ
พัฒนาทีเ่หมาะสม
กับวัย 

กองการศกึษา 

รวมท้ังหมด  ๒๕   โครงกำร ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ - - - 

 
๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 



   ๓.๔ แผนงานการศึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้เดก็เยาวชน
มีความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ 

จัดอบรมภาษอังกฤษให้กับเด็ก
เยาวชน ปีละ  ๑ ครั้ง จ านวน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ  ๕๐ คน เด็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

กองการศกึษา 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับประชาชน เพือ่เตรียม
ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

จัดอบรมภาษาอังกฤษเบือ้งต้นปี
ละ  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ  ๕๐ คน ประชาชนได้พัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษ 

กองการศกึษา 

รวมท้ังหมด  ๑๐   โครงกำร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 

 
๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกนัดูแล
รักษาความสะอาดในชุมชนตนเอง เกิด
ความสามัคคีในชมุชน 

รณรงคก์ารท าความทั้ง ๑๐  
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชนทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้านสะอาดน่า
อยู่ 

ชุมชนสะอาด 
ประชาชนมีความ
สามัคค ี

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๒ โครงการรณรงคแ์ละป้องกัน
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและก าจัดพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชนและจัดซื้อทรายอะเบท
และน้ ายาเคมีฉีดพน่ยุง  ทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ลดการระบาด
ไข้เลือดออก 

ไข้เลือดออกลดลง
ลูกน้ ายุงลายถกู
ก าจัด 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์ เพื่อให้ประชาชนมีความรูเ้กี่ยวกับโรค
เอดส ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูก้ับ
ประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทั้ง  ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้
และรูจ้ักป้องกนัโรค
เอดส ์

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๔ โครงการสร้างเสรมิสุขภาพชมุชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ด ี

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิการออก
ก าลังกายและจัดหาเครือ่งออกก าลัง
กาย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส าหรับประชาชน
ในต าบลหนองบัว 

ประชาชนรักการ
ออกก าลังกายและมี
สุขภาพด ี

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๙๗ 
 

 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 



                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการป่ันจักยานเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวัน
พ่อแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมปัน่จกัยาน
เทิดพระเกียรต ิ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ  ๑ ครั้ง ประชาชนมีความ
จงรกัภักดีตอ่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๖ โครงการการแพทย์ฉกุเฉิน(กู้ชีพ
กู้ภัย) 

เพื่อบรกิารและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่เจ็บป่วยได้ทันท่วงทีและ
ปลอดภัย 

ช่วยเหลือบรกิารประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหนองบัวและผู้ประสบ
เหตุ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนทกุ
คน 

ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ถูกวธิีและปลอดภัย 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๗ โครงการอบรมแกนน าส่งเสริมด้าน
สุขภาพ (อสม. ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าด้าน
ส่งเสริมสขุภาพของประชาชน 

ฝึกอบรมแกนน าด้านส่งเสริม
สุขภาพ (อสม. ) หมู่บ้านละ ๕ 
คน  รวม  ๕๐ คน   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบรมปีละ ๑ 
ครั้ง 

อสม. มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๘ โครงการพัฒนางานสาธารณสขุมูล
ฐาน 

  

เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ท างานของ อสม.ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง อสม.มีงบประมาณใน
การท างานในหมู่บ้าน 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๙๘ 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าน 

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพืน้ที่ต าบลหนองบัว 

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อบรมให้
ความรูก้ับประชาชนและจัดหา
วัคซีนส าหรับสุนขัและแมวในต าบล
หนองบัว 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สุนัขและแมว
ได้รับวัคซีน
อย่างน้อยรอ้ย
ละ ๘๐ 

ลดการระบาดของ
โรคพิษสุนขับ้าใน
ต าบลหนองบัว 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๑๐ โครงการอบรมหนว่ยกู้ชีพกู้ภัย เพื่ออบรมทบทวนความรู้ให้กับ
พนักงานกู้ชพีกู้ภัย 

จัดอบรมทบทวนความรู้พนกังานกู้
ชีพทุกคน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ทุกคนปีละครั้ง สามารถชว่ยเหลือ
ประชาชนไดอ้ย่าง
ถูกวธิีและปลอดภัย 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๑๑ โครงการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใชร้ถใช้ถนนและรู้จกักฎจราจร
ลดอุบัติเหตทุางถนน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนใน
ต าบลมีความรูแ้ละวินัยเรื่อง
กฎหมายจราจรปีละ ๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกคนทีเ่ข้า
อบรมรู้กฎ
จราจร 

ประชาชนมีความรู้
กฎจราจรและขับขี่
ปลอดภัย 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๑๒ โครงการอนุรกัษ์และพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มมีความสมบรูณ์คงอยู่ไม่
ถูกท าลาย 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ
ครั้ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดแูลและ
มีความสมดุลทาง 
ธรรมชาต ิ

กองสาธารณสขุ
ฯ 



 
๙๙ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ  ม. ๑
(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวนเงนิ 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิให้
ทุกครัวเรือนบริโภคเกลอืไอโอดนี 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้านม
ในการตรวจหากอ้นเนือ้ทีเ่ต้านมใน
เบ้ืองต้นได้ เป็นการคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัยและ
สุขภาพที่ดขีองมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๖,๘๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๖,๖๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๖๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่
ที่ ๑ 

-ประชาชนไม่เป็น
โรคขาดสารไอโอดีน 
-เด็กมีพฒันาการ

ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 



๑๔ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ   
ม. ๑๐(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวน
เงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิให้
ทุกครัวเรือนบริโภคเกลอืไอโอดนี 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้านม
ในการตรวจหากอ้นเนือ้ทีเ่ต้านมใน
เบ้ืองต้นได้ เป็นการคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัยและ
สุขภาพที่ดขีองมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๖,๘๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๖,๖๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๖๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่
ที่ ๑๐ 

ประชาชนไมเ่ป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการ

ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

 
๑๐๐ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ  
ม. ๒(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวน
เงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิ
ให้ทุกครวัเรอืนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้า

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 

= ๗,๕๕๐ บาท สมทบ= ๖๐๐ บาท 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่ที ่
๒ 

-ประชาชนไม่เป็น
โรคขาดสารไอโอดีน 
-เด็กมีพฒันาการ

ตามวัย 

กองสาธารณสขุฯ 



นมในการตรวจหากอ้นเนื้อที่เต้านม
ในเบ้ืองตน้ได้ เป็นการคดักรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัย
และสุขภาพที่ดีของมารดา 

สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก = ๕,๑๕๐ 

บาท สมทบ =๔๐๐ บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๕,๙๐๐ บาท สมทบ = ๔๐๐ บาท 

-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง
เต้านมในสตร ี

๑๖ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ   
ม. ๓(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวน
เงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิ
ให้ทุกครวัเรอืนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้า
นมในการตรวจหากอ้นเนื้อที่เต้านม
ในเบ้ืองตน้ได้ เป็นการคดักรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัย
และสุขภาพที่ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 

= ๖,๔๐๐ บาท สมทบ= ๖๐๐ บาท 

-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก = ๘,๖๐๐ 

บาท สมทบ =๔๐๐ บาท 

-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๕,๐๐๐ บาท สมทบ = ๔๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่ที ่
๓ 

-ประชาชนไม่เป็น
โรคขาดสารไอโอดีน 
-เด็กมีพฒันาการ

ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

 
๑๐๑ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 
หลัก 

 
๑๗ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน

สาธารณสขุตามพระราชด าริ  ม. ๔
(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวนเงนิ 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิ
ให้ทุกครวัเรอืนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้า
นมในการตรวจหากอ้นเนื้อที่เต้านม
ในเบ้ืองตน้ได้ เป็นการคดักรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัย
และสุขภาพที่ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๕,๔๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๙,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 = ๕,๖๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่
ที่ ๔ 

-ประชาชนไม่เป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการตาม

วัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

๑๘ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ   
ม. ๕(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิ
ให้ทุกครวัเรอืนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้า
นมในการตรวจหากอ้นเนื้อที่เต้านม
ในเบ้ืองตน้ได้ เป็นการคดักรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัย
และสุขภาพที่ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่
ที่ ๕ 
 

ประชาชนไมเ่ป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการตาม

วัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

 
๑๐๒ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ  ม. ๖
(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวนเงนิ 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิ
ให้ทุกครวัเรอืนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้า
นมในการตรวจหากอ้นเนื้อที่เต้านม
ในเบ้ืองตน้ได้ เป็นการคดักรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัย
และสุขภาพที่ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่ที ่
๖ 

-ประชาชนไม่เป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการตาม

วัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

๒๐ โครงการอดุหนุนโครงการด้าน
สาธารณสขุตามพระราชด าริ   
ม. ๗(ปีละ ๓ โครงการ  จ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะขาดสารไอโอดีน และส่งเสรมิ
ให้ทุกครวัเรอืนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้า
นมในการตรวจหากอ้นเนื้อที่เต้านม
ในเบ้ืองตน้ได้ เป็นการคดักรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัย
และสุขภาพที่ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก 
 = ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่ที ่
๗ 
 

ประชาชนไมเ่ป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการตาม

วัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

๑๐๓ 
 
 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการอดุหนุนโครงการ
ด้านสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ  ม. ๘ (ปีละ ๓ 
โครงการ  จ านวนเงนิ 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดนี และส่งเสริมให้ทกุ
ครัวเรือนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้านมใน
การตรวจหาก้อนเนื้อที่เตา้นมในเบ้ืองต้นได ้
เป็นการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัยและ
สุขภาพที่ดขีองมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่
ที่ ๘ 

-ประชาชนไม่เป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการตาม

วัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 



๒๒ โครงการอดุหนุนโครงการ
ด้านสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ   
ม. ๙(ปีละ ๓ โครงการ  
จ านวนเงนิ ๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดนี และส่งเสริมให้ทกุ
ครัวเรือนบริโภคเกลอืไอโอดีน 
- เพื่อให้สตรีมีความรู้ในการคล าเต้านมใน
การตรวจหาก้อนเนื้อที่เตา้นมในเบ้ืองต้นได ้
เป็นการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ตามวัยและ
สุขภาพที่ดขีองมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนี = ๖,๔๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก  
= ๘,๖๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  
= ๕,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่
ที่ ๙ 
 

ประชาชนไมเ่ป็นโรค
ขาดสารไอโอดนี 
-เด็กมีพฒันาการตาม

วัย 
-ลดอัตราเสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตร ี

กองสาธารณสขุฯ 

รวมทั้งหมด  ๑๑๐  โครงการ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ - - - 

 

๑๐๔ 
แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอดุหนุนโครงการสนับสนนุ
กองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัว 
(สปสช.) 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกองทนุ
หลักประกันสขุภาพอบต.หนองบัว ใน
การดแูลสุขภาพประชาชนในทุกด้าน 

กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ อบต.หนองบัว 
ปีละครั้ง 

๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ อุดหนนุตามรายหัว
ประชากรในต าบล 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการใน

การดแูลสุขภาพ
ถ้วนหนา้ทกุคน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



รวมท้ังหมด   ๕   โครงกำร ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ - - - 

 

๑๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการเช่าสถานทีท่ิ้งขยะ เพื่อให้มีสถานที่ในการทิง้ขยะใน
พื้นที ่

เช่าสถานทีท่ิ้งขยะ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ มีสถานที่ทิ้ง
ขยะตลอดปี 

มีสถานที่รองรับการ
ทิ้งขยะ 

กองสาธารณสขุฯ 

๒ โครงการณณรงค์และอบรมการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 

เพื่อเป็นการลดปรมิาณขยะในพืน้ที่
ต าบลหนองบัว 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทกุหมู่บ้าน
ร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรอืนของ
ตนเอง 

รณรงค์ให้ความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณขยะที่
ลดลงทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ประชาชนเข้าใจถึง
ประโยชน์ในการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 

กองสาธารณสขุฯ 

๓ โครงการจัดซือ้รถเก็บขยะ เพื่อบรกิารประชาชนและรองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 

ขนาด  ๖ ล้อ   ๖ ตัน ระบบไฮโดร
ลิกปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๖,๐๐๐ ซีซี  แบบเปิดข้างเทท้าย 

- ๒,๑๑๙,๐๐๐ - - - ประชาชนทั้ง  
๑๐  หมู่บ้าน 

สามารถบริการเก็บ
ขยะได้ทั่วถึง 

กองสาธารณสขุฯ 

๔ โครงการจัดซือ้ถังขยะ เพื่อรองรับขยะจากบ้านเรือน
ประชาชน 

จัดซื้อถังขยะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละครั้ง ประชาชนมีที่ใส่ขยะ
ชุมชนสะอาด 

กองสาธารณสขุฯ 

๕ โครงการจัดการน้ าทิ้งน้ าเสียใน
ครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมกีารบ าบัดน้ าเสีย
จากครวัเรือนกอ่นปลอ่ยทิ้งลงคลอง
ระบายน้ า 

อบรมให้ความรู้กับประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  ครั้ง สภาพแวดลอ้มใน
ชุมชนดขีึ้น 

กองสาธารณสขุฯ 

รวมท้ังหมด   ๒๑   โครงกำร ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๔๑๙,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 

๑๐๖ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๓ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรวมใจภกัดิ์รกัพืน้ที่สเีขียว
(ปลูกป่าชุมชน) 

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และเพิ่มพืน้ที่ป่า
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมปลกูตน้ไม้เพิ่มอย่าง
น้อยปีละ  ๑๐๐ ตน้ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อย่างน้อยปีละ 
๑๐๐ ต้นปีละ 
๑ครั้ง 

พื้นที่ป่าในชมุชนคง
อยู่และเพิม่ขึน้ 

กองการเกษตร 

๒ โครงการจัดท าและส ารวจแนวเขต
ถาวรที่สาธารณะประโยชน ์

เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรกุทีด่ิน
สาธารณะประโยชนข์องประชาชน 

ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนไม่บกุรกุที่
สาธารณะ 

กองการเกษตร 

๓ โครงการเฝ้าระวังคณุภาพน้ าและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าสาธารณะเพือ่
การอุปโภคบริโภค ในเขต อบต. 

เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน้ าที่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส ารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 
อบต.หนองบัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง 

น้ าที่ใชอุ้ปโภคบริโภค
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๓ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขอเวนคืนที่สาธารณบึงโดน 
หนองเดิน่  ม.๑,ม. ๑๐ 

เพื่อขอคืนพืน้ที่หนองน้ าสาธารณะ
ประโยชน ์

ด าเนนิการตามกระบวนการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จะมีพื้นที่หนอง
น้ าเพิ่มขึ้น ๕๐๐ 
ไร่ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองการเกษตร 

๕ โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

เพื่ออนุรกัษ์พันธุ์พืชต่างๆที่หายาก
และใกล้สญูพันธุ์ให้คงอยู่ 

จัดหาพื้นที่ส าหรับเป็นพืน้ที่ใน
การเพราะปลกูและอนุรกัษ์พันธุ์
พืชหายาก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พันธุ์พืชได้รับ
การอนรุักษ์ไว้ 

ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน์เป็น
แหล่งเรียนรู ้

กองการเกษตร 

๖ โครงการป้องกันโรคระบาดในด้านปศุ
สัตว์และสตัว์เลี้ยง 

-เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวังโรคระบาด
ในสัตว์ทกุประเภท 
-ลดการระบาดของโรคจากสัตวส์ู่คน
และจากสัตว์สู่สตัว ์

อบรมให้ความรู้กับประชาชนและ
จัดหายาหรือวัคซีนในการป้องกัน
โรคระบาดต่างๆในสตัวท์ุก
ประเภท 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ทั้ง  10 หมู่บ้าน ลดการระบาดของ
โรคในสัตว์สู่คนและ
สัตว์สู่สัตว ์

กองการเกษตร 

รวมท้ังหมด   ๒๘  โครงกำร ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ - - - 

๑๐๘ 

 
 
 
 

 



 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

ตั้งจุดตรวจและบรกิารประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ปีละ  ๒  ครั้ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

๒ โครงการฝกึอบรมพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน 

เพื่อฝกึอบรมความรู้ด้านป้องกนัภัย
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนชุดใหม ่

จัดอบรมความรู้ด้านป้องกนัภัยให้กับ
อปพร.ชุดใหม ่

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวน  ๕๐  
คน 

รู้จักการป้องกันภัย
และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือคนอื่นได้
เพิ่มศักยภาพ อปพร 

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

๓ โครงการอบรมหนว่ยกู้ชีพกู้ภัย เพื่ออบรมทบทวนความรู้ให้กับ
พนักงานกู้ชพีกู้ภัย 

จัดอบรมทบทวนความรู ้ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  ครั้ง สามารถชว่ยเหลือ
ประชาชนไดอ้ย่างถูก
วิธีและปลอดภัย 

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

๔ โครงการจัดซือ้ชุดแต่งกายอปพร. เพื่อให้ อปพร.มีชุดส าหรับปฏิบัติ
หน้าที ่

จัดซื้อชุด อปพร. ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวน  ๕๐ 
ชุด 

มีชุดทีเ่ป็นระเบียบใน
การปฏิบัติหน้าที ่

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

 
๑๐๙  



 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการรณรงคแ์ละฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกนัไฟป่า 

เพื่อให้ประชาชนรูถ้ึงขัน้ตอนการดับ
ไฟป่าที่ถูกวธิีเพือ่ความปลอดภัยและ
ลดการสญูเสีย ผูเ้ข้าอบรมเข้าใจและ
ปฏิบัติจริงได้ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองบัว 
จ านวน  ๕๐  คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละครั้ง จ านวน 
๕๐ คน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับไฟป่าและวิธี
ป้องกัน ควบคุมไฟ
ป่าอย่างถูกวธิ ี

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

๖ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกนั
ภัยแก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนรูจ้ักการป้องกันภัย
ด้านต่างๆในเบ้ืองต้น 

จัดอบรมการป้องกันภัยใน
เบ้ืองต้นให้กับประชาชน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ  ๑ ครั้ง ประชาชนรู้จกัวิธี
ป้องกันภัยใน
เบ้ืองต้นได ้

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

๗ โครงการจัดซือ้ชุดพนักงานดับเพลิง
และอุปกรณ์ป้องกนัไฟ 

เพื่อให้พนกังานดับเพลิงมีชุดที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัยและมี
อุปกรณ ์

จัดซื้อชุดดับเพลิงและอุปกรณ์
ป้องกันภัยที่ได้มาตรฐาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พนักงานดับเพลิง
มีชุดและอุปกรณ์
ป้องกันไฟที่ได้

พนักงานดับเพลิงมี
ชุดที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 



ป้องกันภัยเวลาเผชิญเหตุไฟไหม ้ มาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที ่
๘ โครงการจัดซือ้ชุดกู้ชีพกูภ้ัย เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ีชุดปฏิบัติงานที่

เหมาะสมเป็นระเบียบ 
จัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน  ๑๐  ชุด พนักงานมีชุดที่

เหมาะสมเป็น
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

๑๑๐ 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการจัดซือ้รถกระเชา้ เพื่อบรกิารประชาชนใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

จัดซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค ์
บริการประชาชน (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนทั้ง  
๑๐  หมู่บ้าน 

สามรถชว่ยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดอืดรอ้นได้
รวดเร็วและ
ทันท่วงท ี

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการติดตั้งถังดับเพลิง
ประจ าหมูบ้าน 

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ติดตั้งถังดับเพลิงทั้ง  ๑๐ หมู่บ้าน - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการฝกึซ้อมแผนป้องกนั เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงับ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อย่างน้อยปีละ ประชาชนและ ส านักปลัด 



และระงับอัคคีภัย ระงับอัคคใีห้พรอ้มในการเผชญิเหต ุ อัคคีภัยปีละ  ๑  ครั้ง ๑ ครั้ง หน่วยงานราชการ
ที่เข้าร่วมมีความรู้
และเข้าใจเมือ่เกิด
เหตุปฏิบัติได้
ถูกตอ้ง 

รวมท้ังหมด   ๔๙   โครงกำร ๕๔๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ - - - 

 
๑๑๑ 

 
 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๔ แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได ้

เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในต าบลที่
ประสบภัยธรรมชาต ิ

ประชาชนทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ทุกครอบครวัที่
ประสบภัย
ธรรมชาติใน
ต าบล 

ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

รวมท้ังหมด   ๕   โครงกำร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - - 



 
๑๑๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการรณรงคแ์ละป้องกันการ
ระบาดของยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนถึงพิษภัย
ยาเสพติดเพื่อลดการระบาดของยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้
ความรูก้ับประชาชนทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนทั้ง  
๑๐ หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความรู้
เพื่อห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๒ โครงการค้นหาผู้ตดิยาเสพติดเพื่อ
บ าบัดฟื้นฟู 

เพื่อลดจ านวนผู้ติดยาเสพติด บ าบัด
การติดยาและฝกึอาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
การบ าบัดแลว้ 

เพื่อน าผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัด
ฟื้นฟู และฝึกอาชีพให้กับผูท้ี่ผ่าน
การบ าบัดฟื้นฟแูล้ว ทกุคนที่
ตรวจเจอ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ติดยาทุกคน
ได้รับการบ าบัด
และฟื้นฟแูละ
ฝึกอาชีพ 

จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลงและมีอาชีพ
เสริมท า 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

๓ โครงการฝกึอบรมทบทวนลกูเสือ
ชาวบ้าน 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีความสามัคคี จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม  ๑๐๐ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ฝึกอบรม
ทบทวนปีละ  ๑  

ครั้ง 

ชุมชนเข้มแข็งคนใน
ชุมชนมีความสามัคคี 

ส านักปลัด 

๔ โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาต ิ

เพื่อให้เกิดความรักในสถาบันส าคัญ
ของชาตแิละความสามัคคี 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติปีละ ๑  ครั้ง 
ประชาชนทั้ง  ๑๐ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนทกุ
คนรกัในสถาบนั

ชาต ิ

ประชาชนรักใน
สถาบันและเกิดความ
สามัคค ี

ส านักปลัด 

รวมท้ังหมด   ๒๐  โครงกำร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 

 
๑๑๓ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๖ แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศกัยภาพสามารถ
ดูแลสุขภาพตวัเองได้ 

ฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมกับวัยปีละ ๕๐ ราย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การอบรมดแูล
สุขภาพตัวเอง
ได้ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ดีดูแลตัวเองได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร
และผู้ดูและคนพกิาร 

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้
มีความรูแ้ละพึ่งตนเองได ้

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพกิาร เรือ่งสวัสดิการที่ควร
ได้รับ ปีละ ๓๐ ราย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ
ทุกคน 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกแกผู่้พิการ 

ผู้พิการได้รับความช่วยเหลอืและ
ได้รับความสะดวกในการมาติดตอ่
ราชการ 

จัดท าห้องน้ าหรอืที่จอดรถและทาง
ลาด ส าหรับผู้พิการทกุคนที่มาติดต่อ
ราชการ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ผู้พิการทุกคน
ที่มาติดตอ่
ราชการ 

ผู้พิการได้รับความ
สะดวกในการมา
ติดต่อราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารฐัรว่มใจ
เทิดไทอ้งค์ราชัน ราชิน ี

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ  หรือคนยากจน 

ก่อสร้าง  ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทีอ่ยู่
อาศัยให้กับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทุกครอบครวัที่
ผ่านเกณฑ์ที่
ผ่านประชาคม
หมู่บ้านได้รับ
การชว่ยเหลือ 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ได้รับ
การชว่ยเหลือดขีึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมท้ังหมด   ๒๐   โครงกำร ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ - - - 

๑๑๔ 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๖ แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับสวัสดกิารใน
การยังชีพ 

ผู้พิการทุกคนทีข่ึ้นทะเบียนผู้พิการ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑๐๐%  ของผู้

ขึ้นทะเบียน 

ผู้สูงพิการมี
สวัสดิการที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการใน
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุทกุคนที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๑๐๐%  ของผู้

ขึ้นทะเบียน 

ผู้สูงอายุมี
สวัสดิการที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลอืผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ทีม่าแสดงตนขอรับเบ้ียยัง
ชีพทุกราย 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การชว่ยเหลือ 

๑๐๐% 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการเบ้ียงยัง
ชีพทุกราย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมท้ังหมด   ๑๕   โครงกำร ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ - - - 

๑๑๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและการมีสว่นรว่มของ
ประชาชนทกุวัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชกิใน
ครอบครัว เรื่องความรนุแรงและ
บทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว 
ปีละ ๓๐ คร. 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ทั้ง ๓๐ คร.มีความ
เข้มแข็งครอบครัว
อบอุ่น 

ครอบครัวในชุมชนมี
ความรกัสามัคคี
ครอบครัวอบอุน่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อพัฒนาสตร ี

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรแีละเพิม่
ศักยภาพในการมีส่วนรว่มในกา
พัฒนาสังคมในชุมชนมากขึน้ 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรเีรือ่ง 
บทบาทการเป็นผู้น าของสตรีใน
สังคม ปีละ ๔๐ ราย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สตรีมีบทบาทและ
ศักยภาพเพิ่มขึน้ใน
สังคม ปีละ ๕๐ คน 

สตรีเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองและมี
ส่วนรว่มในการพฒันา
ชุมชนมากขึน้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสนับสนุนและพัฒนาเดก็
และเยาวชน 

เพื่อเพิม่ศักยภาพและส่งเสริมให้
เด็กเยาวชนมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

ฝึกอบรมให้ความรู้เรือ่ง การฝกึ
ตนเองให้เป็นผูน้ าที่มีศกัยภาพ ปีละ  
๓๐ ราย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กเยาวชน ๓๐ คน เด็กเยาวชนได้รับการ
พัฒนามีความรู้
ความสามารถมากขึน้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการสร้างเดก็สร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และอาชีพ
เสริม 

ฝึกอบรมเดก็เยาวชนในการท างาน
ฝีมือ จ านวน ปีละ  ๕๐ ราย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเยาวชน  ๕๐ คน เด็กเยาวชนมอีาชีพ
เสริมและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑๖ 
 



 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานต าบล
หนองบัว 

เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการวางแผน
พัฒนาต าบลหนองบัว 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน ปีละครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ทุกครัวเรือนในต าบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจดัท า
แผนพัฒนาต าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการบ าบัดทกุข์บ ารุงสุขแบบ 

ABC 

เพื่อให้ประชาชนรูจ้ักการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพือ่เป็นการลดรายจ่ายที่
ไม่จ าเป็น 

จัดอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ครอบครัวน ารอ่งทั้ง  ๑๐ หมู่บ้านๆ
ละ  ๕ ครวัเรอืน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครอบครัวน ารอ่งทุก
ครัวเรือนท าบัญชี
ครัวเรือนได้เพิ่มปีละ 
๕๐ คร. 

ครอบครัวน ารอ่ง
ทุกครัวเรือนท า
บัญชีครัวเรือนได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมท้ังหมด   ๓๐ โครงกำร ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐    

๑๑๗ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๗  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอดุหนุนโครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองบัว 

เพื่อสวัสดิการที่ดขีองคนในต าบล
หนองบัวและเพือ่ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

สมาชิกกองทุนฯทกุคนในต าบล  
อุดหนนุปีละครั้ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สมาชิกทุกคนใน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนอง
บัว 

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมี
สวัสดิการที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมท้ังหมด   ๔   โครงกำร ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - - 

๑๑๘ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
โครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านคุยเชือก ม๓ และ ม.๙ ต.
หนองบัวถึงบ้านดอนโพธิ ์ต.เหล่า
บัวบาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง(ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง)กว้าง  ๕ 
เมตร  ยาว ๓,๖๕๐ เมตร ปี ๖๐ = 
๑,๒๕๐ ม. ปี ๖๑ = ๑,๒๕๐ ม. ป ี
๖๒ = ๑,๓๓๕ ม. 

๑๑,๕๐๕,๐๐๐ - - - - มีถนนลาดยางที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านหนองปลาเข็ง ม. ๗ ต.หนอง
บัวถึงบ้านดอนโพธิ ์ต.เหล่าบัวบาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง(ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง)กว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๗๐๙ เมตร   

๘,๕๐๕,๐๐๐ - - - - มีถนนลาดยางที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านหนองผอื ม.๑๐ ต.หนองบัวถึง

บ้านหนองล่าม ต.เหล่าบัวบาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง(ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง)กว้าง  ๕ 
เมตร  ยาว ๖๕๐ เมตร 

๗,๑๕๐,๐๐๐ - - - - มีถนนลาดยางที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านหนองผือ ม. 
๑,๑๐ ต าบลหนองบัว ถึงบ้าน
หนองบัว ต.เหล่าบัวบาน อ าเภอ
เชียงยืน   

จ.มหาสารคาม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายรหัสทาง มค.ถ ๑๒๐-๐๑ เร่ิม
จาก กม.ที่ ๐+๕๐๐ – กม.ที่ ๓+
๔๗๙ ระยะทาง ๒,๙๗๙ กิโลเมตร 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร)  

- - - ๘,๑๗๑,๗๐๐ - มีถนนคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๔  โครงการ ๒๗,๑๖๐,๐๐๐ - - ๘,๑๗๑,๗๐๐ -    

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๑ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
จากแม่น้ าพอง ม.๔ บ้านคุยแพง 
(รอบวัดสว่างศรีวิลัย) 

เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากการกดั
เซาะของแมน่้ าพอง 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังระยะทาง  
๑๗๐ เมตร  (ตามแบบกรมโยธา
และผังเมือง) 

- - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - - มีพนังกั้นติ่งพังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
น้ าช ี

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
จากแม่น้ าช ีม.๑๐ บ้านหนองผือ 

เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากการกดั
เซาะของแมน่้ าช ี

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบกรมโยธาธิ
การและผังเมือง) 

- - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีพนังกั้นติ่งพังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
น้ าช ี

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
จากแม่น้ าชจีากหน้าโรงเรียนกอก
หนองผอื ถึง ท่าทางเกวียน ม.๑ 
บ้านหนองผอื 

เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากการกดั
เซาะของแมน่้ าช ี

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบกรมโยธาธิ
การและผังเมือง) 

- - - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ มีพนังกั้นติ่งพังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
น้ าช ี

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
จากแม่น้ าช ีม.๒ บ้านกอก 

เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากการกดั
เซาะของแมน่้ าช ี

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบกรมโยธา
และผังเมือง) 

- - - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ มีพนังกั้นติ่งพังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
น้ าช ี

กองช่าง 

 
๑๒๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างสะพาน  คสล. 
ข้ามล าน้ าพอง ระหว่างบ้านคุย
แพง ม.๔ กับบ้านปากเปือย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน คสล.  ตามแบบ
อบต. กว้าง  ๔ ม.  ยาว  ๖๐  ม. 

- - - ๗๒๐,๐๐๐ - มีสะพาน คสล. ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสญัจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

    - - - - - - - กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๕  โครงการ   ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๗๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐    

๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๕  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรบึงอ้อมแก้ว ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว 
๑๙๒ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร 

- - ๒,๘๘๐,๐๐๐ - - กักเก็บน้ าได้ 
๘๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรหนองกุดอ้ายลาย ม. 
๗ และ ม. ๘ บ้านหนองปลาเข็ง 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๔๐ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร 

- - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ าได้ 
๓๙๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรบึงยาว ม. ๑๐ บ้าน
หนองผอื 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร
(โดยประมาณ) 

- - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ าได้ 
๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรบึงโดน ม. ๑๐ หนอง
ผือ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๕๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร
(โดยประมาณ) 

- - - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ กักเก็บน้ าได้ 
๗๗,๕๐๐ ลบ.ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรบึงสองชัน้ ม. ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๖๕ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - - กักเก็บน้ าได้ 
๑๖,๒๕๐ ลบ.ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๒๒ 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๕  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรบึงแสนพนั ม.๒ บ้าน
กอก 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๘๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร
(โดยประมาณ) 

- - - - ๓,๒๔๐,๐๐๐ กักเก็บน้ าได้ 
๘๑,๐๐๐ ลบ.
ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรบึงควายน้อย ม. ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ าได้ 
๔๐,๐๐๐ ลบ.
ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรหนองบอน ม. ๕  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

พื้นที่ขดุไม่นอ้ยกว่า ๒๒,๔๑๑ ตร.

ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ 

ปริมาณขุด ๑๐๑,๔๐๑ ลบ.ม. 

- ๒,๘๙๘,๐๐๐ - - - กักเก็บน้ าได้ 
๗๕,๐๐๐ ลบ.
ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรหนองโง้ง ม. ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ เมตร
(โดยประมาณ) 

- - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ กักเก็บน้ าได้ 
๑๐๐,๐๐๐ ลบ.
ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรหนองออ้ ม. ๓  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพือ่
การเกษตรและอุปโภค ได้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง ๑๖๐ เมตร 
ยาว ๑๘๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๒.๕ 
เมตร 

- - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ าได้ 
๗๒,๐๐๐ ลบ.
ม. 

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

๑๒๓ 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือ้ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๕  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้กุดอ้าย
ลาย จุด ม. ๗ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าลน้กุดอ้ายลาย 
กว้าง ๔๐ ม.  สูง  ๒ ม. 

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - มีฝายน้ าล้นที่ได้
มาตรฐาน 

กักเก็บน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็
เพื่อการเกษตรหนองบัว  ม.๙ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าไว้ใช้
ตลอดปี 

ขุดลอกหนองบัวกว้าง 160 ม. 
ยาว  180 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. 

- - - ๒,๘๘๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ าได้ 
๘๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

ประชาชนมีน้ าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

รวมท้ังหมด  ๑๒   โครงกำร - ๒,๘๙๘,๐๐๐ ๓,๕๓๐,๐๐๐ ๑๔,๓๘๐,๐๐๐ ๙,๙๔๐,๐๐๐ - - - 

 
    ๒.๓  แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างทางโค้ง
หน้าบ้านนายพรม  ถาปราบมาตย์  
ม.๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับแสง
สว่างอย่างทัว่ถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง 
จ านวน  ๑๐ จุด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  ๑ๆ จุด 

ประชาชนไดร้ับไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รวมทั้งหมด  ๑  โครงการ - ๓๐๐,๐๐๐ - - -    

๑๒๔ 
 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒/๑ 

                            ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๖ แผนงานการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาฝายมหาสารคาม
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ม.๙ 

เพื่อประชาชนจะได้มรีายได้จาก
การมแีหล่งทอ่งเที่ยวในพืน้ที ่

พัฒนาฝายมหาสารคามเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
จากการมแีหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการมแีหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๒ โครงการปรับปรุงหนองอีสานเขียว 
ม.๔ 

เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ปรับปรุงหนองอีสานเขียวให้เป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ปลา 

- - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
พื้นทีทุ่กคน
ได้รับประโยชน ์

มีแหล่งเพาะพนัธุ์
ปลาและเป็นแหล่ง
อาหารของประชาชน 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 



๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนอง
บอน ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนที่สะอาดและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบอนให้
สวยงามเป็นสถานที่พักผอ่น 

- - - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนทกุ
คนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและมีแหล่ง
น้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

รวมท้ังหมด   ๑๐   โครงกำร - - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

๑๒๕ 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 

๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับส านกังาน เป็นครุภัณฑท์ี่ไม่ก าหนดในบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   ตามส านกั

งบประมาณ  ณ  เดอืนสิงหาคม  2559   
จึงต้องด าเนนิการจัดซือ้ตามราคาทอ้งถิน่ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - กองการศกึษา 



๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจัดซ้ือโทรทัศน์ส าหรับส านกังาน 
(ศูนย์คุยเชือก ปีละ ๑ เครือ่ง) 

ระดับความละเอียดจอภาพ  1,920 X 
1,080  พิกเซล   

ขนาดจอภาพขัน้ต่ า  32  นิ้ว  มีตัวรับ
สัญญาณดจิิตอลในตัว 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - - กองการศกึษา 

๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจัดซ้ือไมล์ลอยพร้อมเครือ่งขยาย
เสียงแบบพกพา  
(ศูนย์คุยเชือก) 

เป็นไมล์ลอยพรอ้มเครือ่งขยายเสียง  
แบบพกพา  ไมล์ขนาดเล็กตดิกับคอเสื้อ

ได้ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ - - - กองการศกึษา 

๔ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับส านกังาน 
 

เป็นครุภัณฑท์ี่ไม่ก าหนดในบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   ตามส านกั

งบประมาณ  ณ  เดอืนสิงหาคม  2559   
จึงต้องด าเนนิการจัดซือ้ตามราคาทอ้งถิน่ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - กองการศกึษา 

๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน (ศูนย์หนองบัว ๒ เครือ่ง) 

ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  สิงหาคม  2559 

๑๖,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ - - กองการศกึษา 

๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องพมิพ์ส าหรับงาน
ส านักงาน(ศูนย์หนองบัวและคุยเชอืก 

ปีละ ๑ เครือ่ง) 

ชนิด  LED มีความละเอียดในการพิมพ์

ไม่น้อยกว่า  1,200x600  dpi  มี

ความเรว็ในการพมิพ์ร่างไมน่้อยกว่า  30  
หน้าต่อนาท ี

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ - กองการศกึษา 

๑๒๖ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 
๗ การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  40 ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร  4  ชั้น  ชั้นละ  10  ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - - - กองการศกึษา 



ช่อง ส าหรับงานส านกังาน ช่อง  มลี้อเลื่อน 
๘ การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ส าหรับงาน

ส านักงาน 
ชนิด  LED มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

น้อยกว่า  1,200x600  dpi  มีความเรว็ใน

การพิมพ์ร่างไมน่้อยกว่า  30  หน้าต่อนาท ี

- - ๗,๙๐๐ - - กองการศกึษา 

๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมูข่นาด  9  
นิ้ว  มีฐานรองโต๊ะหมู่  มโีต๊ะแทน่บูชา  9  ชิ้น 

๘,๕๐๐ - - - - กองการศกึษา 

๑๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  40 
ช่อง ส าหรับงานส านกังาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร  4  ชั้น  ชั้นละ  10  
ช่อง  มลี้อเลื่อน 

- - ๖,๐๐๐ - - กองการศกึษา 

๑๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน 

ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ณ  สิงหาคม  2559 

๑๖,๐๐๐ - - - - กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ตามมาตรฐาน (มอก.) ๖,๕๐๐ - - - - กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๓ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ส าหรับงาน
ส านักงาน 

ชนิด  LED มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

น้อยกว่า  1,200x600  dpi  มีความเรว็ใน

การพิมพ์ร่างไมน่้อยกว่า  30  หน้าต่อนาท ี

๗,๙๐๐ - - - - กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๒๗ 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 



(บำท) 

 
๑๔ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
เพื่อจัดหารถบรรทกุขยะระบบไฮโดร

ลิกขนาด 6 ลอ้ 6 ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบเปิดข้าง

เทท้าย 

เพื่อจัดหารถบรรทกุขยะระบบไฮโดรลกิ
ขนาด 6 ลอ้ 6 ตนั ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย 

- ๒,๑๑๙,๐๐๐ - - - กองสาธารณสขุ 

๑๕ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานกระจก 2 บานเลื่อน 2 หลัง ๕,๕๐๐ - - - - กองสาธารณสขุ 

๑๖ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้ก็บเอกสารใช้ในงาน
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร 4 ชัน้ มี
คุณลักษณะดังนี้ ม ี4 ชั้น ตามมาตรฐาน 
มอก. 

- - ๔,๐๐๐ - - กองช่าง 

๑๗ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กใช้ใน
งานส านกังาน 

เป็นเครือ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบพกพา - - - - ๑๖,๐๐๐ กองช่าง 

๑๘ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดหากลอ้งถ่ายภาพเพือ่ใช้ในงาน
ส านักงานและส ารวจ 

กล้องถ่ายรูปภาพนิ่งดจิิตอล 
ความละเอียด  16 ล้านพิกเซล 

- - - ๙,๐๐๐ - กองช่าง 

๑๙ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานส ารวจ เพื่อจัดหาเทปวดัระยะในงานส ารวจ เทปวัดระยะเนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ใยแก้ว
อย่างดี มีความยาว  50 เมตร 

- - - ๓,๕๐๐ - กองช่าง 

๒๐ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานส ารวจ เพื่อจัดหาลอ้วัดระยะในงานส ารวจ ล้อวัดระยะโครงสร้างลอ้ท าดว้ยพลาสติก
แข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลอ้  300 

มิลลิเมตร 

- - ๑๑,๐๐๐ 
 

- - กองช่าง 

๑๒๘ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 

๒๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน โต๊ะท างานจ านวน ๒ ตัว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๒ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสารจ านวน   
๒ หลัง (มอก.) 

๖,๕๐๐ - ๖,๕๐๐ - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๓ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้อกสารเหลก็บานเลือ่น
กระจก  ๒ ชั้น 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ๒ 
ชั้น จ านวน  ๒ หลัง 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ - - - กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๔ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด  

๘๐๐  VA  ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปี ๒๕๕๙ ขนาด   

๘๐๐ VA  จ านวน  ๒ เครื่อง 

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ - 

 
- - กองสวัสดิการ

สังคม 

๒๕ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเก้าอี้ส าหรับพนักงานลกูจ้าง ใช้เกณฑ์ราคาทอ้งถิ่น - - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
๑๒๙ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 
๒๖ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที) ใชใน

การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า (๑๘ หน้า/นาที)  โดยมีคุณลกัษณะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
ปี ๖๓ = ๓ เครื่อง 
ปี ๖๔ = ๑ เครื่อง 
ปี ๖๕ = ๑ เครื่อง 

  ๗,๘๐๐ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ส านักปลัด 

๒๗ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน 
ส าหรับเก็บอุปกรณ์ส านกังาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒ บาน (มอก.) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้

๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชัน้ปรับระดับ  ๓ ชิ้น 
๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ปี ๖๑ จ านวน  
๒ หลัง  ปี ๖๔ จ านวน  ๒ หลัง 

๑๓,๐๐๐ - - 
 

 

๑๔,๐๐๐  ส านักปลัด 

๑๓๐ 
 
 
 
 



 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 

๒๘ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาโต๊ะขาวอเนกประสงค ์ โต๊ะขาวอเนกประสงค์ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้

๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้า 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไมอ้ัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะดว้ยแผ่นความรอ้น
หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนกัหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้มีปุ่มปรับระดับ ขนาด 

๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕  ซม. ปี ๖๒  จ านวน  

๕ ตัว  ปี ๖๓  จ านวน  ๕ ตัว  ปี ๖๔  
จ านวน  ๕ ตวั 

- - ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ส านักปลัด 



๒๙ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เพื่อ
ใช้งานในการติดตอ่ราชการต่างๆ 

รถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ขนาด  ๑ ตัน 
ขับเคลื่อน  ๒ ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐ ซีซีหรือก าลังเครือ่งยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐  กโิลวัตต ์ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ โดยมีคุณลกัษณะดังนี ้
๑) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ  ๔ 
ประต ู
๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวม
ภาษีสรรพสามติ 

- - ๘๖๘,๐๐๐ 
 

 

-  ส านักปลัด 

๑๓๑ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 

๓๐ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิด 

Multifunction  แบบฉีดหมกึ

พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ ์(Ink Tank 
Printer)  ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์ 

(Ink Tank Printer)  ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานคอมพิวเตอร์ เดอืน
มีนาคม ๒๕๖๒ 
ปี  ๖๓ จ านวน  ๑ เครือ่ง 

- - ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ส านักปลัด 



ปี ๖๕  จ านวน  ๑ เครือ่ง 
๓๑ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาถังต้มน้ ารอ้นไฟฟ้าเพือ่ใช้

รับรองประชาชนทีม่าติดตอ่ราชการ
และรับรองการประชุมต่างๆ 

ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า โดยมีคุณลกัษณะดังนี ้
๑) ขนาด  ๒๐ ลิตร 
๒) ใช้ต้อมน้ าให้เดอืด ควบคุมด้วยระบบ
ดิจิตอล 
๓) ถังสแตนเลสหนา  ๒ ชั้น 
ปี  ๖๑  จ านวน  ๑  ถัง 
ปี  ๖๓  จ านวน  ๑  ถัง 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

 
-  ส านักปลัด 

๑๓๒ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 

๓๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาเครือ่งมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ  XGA ขนาด  ๓,๕๐๐ ANSI  
เครื่องมัลติมเิดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  

XGA ขนาด  ๓,๕๐๐ ANSI  
- ๓๙,๐๐๐ - -  ส านักปลัด 



Luems  ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ

น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

Luems  โดยมีคุณลกัษณะดังนี ้
๑) เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์เดียวสามารถ
ต่อกับอุปกรณ์เพือ่ฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
๒) ใช้  LCD Panel หรือระบบ DPL 
๓) ระดับ  SVGA และ XGA เป็น

ระดับความละเอียดของภาพที่ True 
๔) ขนาดทีก่ าหนดเป็นค่าส่องสว่างขัน้ต่ า 
ปี  ๖๒  จ านวน  ๑  เครือ่ง 

๓๓ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาเครือ่งตัดหญ้าข้อแข็ง เพื่อใช้
ในงานอาคารสถานที ่

เครื่องตัดหญ้าแบบขอ้แข็งมีคุณลกัษณะ
ดังนี ้
๑) เป็นเครือ่งตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒) เครื่องยนต์ไมน่้อยกว่า  ๑.๕ แรงม้า 
๓) ปริมาณกระบอกสูบไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  
ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 
ปี  ๖๑  จ านวน  ๑  เครือ่ง 

๙,๕๐๐ - - 
 

 

-  ส านักปลัด 

๑๓๓ 
 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 



๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 

๓๔ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด  

๘๐๐ VA  ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอรเ์ดือนมนีาคม  ปี 
๒๕๖๒ 
ปี  ๖๑  จ านวน  ๒  เครือ่ง 
ปี  ๖๓  จ านวน  ๒  เครือ่ง 
ปี  ๖๔  จ านวน  ๑  เครือ่ง 
ปี ๖๕   จ านวน ๑ เครือ่ง 

๖,๔๐๐ - ๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ส านักปลัด 

๓๕ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเครือ่งเสียงส าหรับห้อง
ประชุม รองรับการประชมุต่างๆของ
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัว 

จัดหาเครือ่งเสียงส าหรับห้องประชมุ
พร้อมติดตั้ง 

- - - 

 
๑๓๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

๓๖ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (๓๐ หน้า/นาที) ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า (๓๐ หน้า/นาที)โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ 
(ปี  ๖๒  จ านวน  ๑  เครื่อง 

- ๗,๙๐๐ - -  ส านักปลัด 

๑๓๔ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 
๓๗ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บเอกสาร - ตู้เหล็ก ๒ บาน 
- มีมอืจับชนดิบิด 
- มีแผน่ชั้นปรับระดับ 3 ชิน้ 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ปี 2561 จ านวน 2 หลัง 
ปี 2562 จ านวน 2 หลัง 
ปี 2563 จ านวน 2 หลัง 
ปี 2564 จ านวน 2 หลัง 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐  กองคลัง 

๓๘ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาโต๊ะท างาน ระดับ ๓ เพื่อใช้ใน
การท างาน 

จัดหาโต๊ะท างานระดับ ๓ ตามมาตรฐาน 
ปี 2561 จ านวน 1 ตวั 
ปี 2563 จ านวน 1 ตวั 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ -  กองคลัง 

๓๙ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเก้าอี้ท างานพนักงาน จัดหาเก้าอีท้ างาน 
ปี 2561 จ านวน 2 ตวั 
ปี 2562 จ านวน 1 ตวั 
ปี 2563 จ านวน 2 ตวั 

๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ -  กองคลัง 

๔๐ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

ILED ขาวด า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
จัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

ขาวด า 30 หน้า/นาที โดยมีคุณลกัษณะ
ดังนี้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2560 
ปี 2561 จ านวน 1 เครือ่ง 
ปี 2562 จ านวน 2 เครือ่ง 

๗,๙๐๐ ๑๕,๘๐๐ - -  กองคลัง 

๑๓๕ 
 



แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 
๔๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (27 หน้า/นาที) ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร์หรือชนิด LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑  ๒๗ 

หน้า/นาที ) โดยมีคุณลกัษณะดงันี้ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครือ่ง ) 
(ปี ๖๒ จ านวน ๑ เครือ่ง) 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ - -  ส านักปลัด 

๔๒ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด  

๘๐๐ VA  ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปี ๒๕๖๐ ปี ๖๑ 
จ านวน  ๑ เครื่อง 

๒,๘๐๐ - - -  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๔๓ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับพนกังาน 
พนักงานจ้างของกองส่งเสรมิ
การเกษตร 

จ านวน  ๑ ตวั ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น ๕,๐๐๐ - - -  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๔๔ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอีท้ างานส าหรับพนกังาน 
พนักงานจ้างของกองส่งเสรมิ
การเกษตร 

จ านวน  ๑ ตวั ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น ๒,๐๐๐ - - -  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๓๖ 



 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 

 



๔๕ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารับ
งานส านกังาน(จอขนาดไม่นอ้ย
กว่า ๑๙ นิ้ว) 

จ านวน  ๑ เครื่อง ใช้เกณฑ์ราคาปานกลางและคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปี ๒๕๖๐ ณ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ มีรายละเอียด
ดังนี ้
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลกั(๒ core) มี

ความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกวา่ ๓.๓ GHz หรือดีกวา่ 

จ านวน ๑ หนว่ย 
-มีความจ าหลัก (RAm) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ยกว่า ๔ 

GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาด

ความจุไม่นอ้ยกวา่ ๑ TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความ

จุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชอ่ง 
-มีแป้นพมิพ์และเม้าส ์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย  

๑๖,๐๐๐ - - -  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๓๗ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 



(บำท) 

 
๔๖ แผนงาน

การเกษตร 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวด า (๒๗ หน้า/นาที) 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ ๑  ๒๗ หน้า/นาที ) โดยมีคุณลักษณะดงันี้ 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
-มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างไมน่้อยกว่า ๒๗ หน้า/นาที (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอตัโนมัติได ้
-มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ MB มี

ช่องเชือ่มตอ่ Interface ) แบบ Paratlel หรือ USB ๒.๐ 

หรือดกีว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย(Network Interface) แบบ 

๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไมน่้อยกว่า ๑ ชอ่ง 

หรือดกีว่าจ านวน ไม่นอ้ยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน

เครือข่ายไร้สาย (wi -Fi ) ได้  
-สามมารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
โดย มีถาดใสก่ระดาษได้รวมกันไมน่้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครือ่ง ) 
 

๗,๙๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

 

 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
๑๓๘ 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 
๔๗ แผนงาน

สาธารณสขุ 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึ

พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) 

 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
-เป็นเครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printre) จากโรงงานผู้ผลิต 

-มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไมน่้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที 

(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ/นาที(ipm) 

-สามารถพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หนา้/นาที หรอื ๔.๕ ภาพ

ต่อนาท ี(ipm) 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย( Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB ๒.๐ หรือดกีว่าจ านวนไม่นอ้ยกว่า ๑ ช่อง  
-สามมารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
โดย มีถาดใสก่ระดาษได้รวมกันไมน่้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครือ่ง ) 
 

๔,๓๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

 

 

กอง
สาธารณสขุ 

๑๓๙ 
 
 



 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

 
๔๘ แผนงาน

สาธารณสขุ 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซือ้ตู้เหลก็ ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  มนีาคม  

2560 มีรายละเอียดดังนี ้
-ขนาด ๒ บาน (มอก.) 
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีแผน่ชั้นปรับระดับ  ๓ ชิน้ 
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๑,๐๐๐ - - -  กอง
สาธารณสขุ 

๔๙ แผนงาน
สาธารณสขุ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับพนกังาน 
พนักงานจ้าง  ของกองสาธารณสุข 

จ านวน ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 
ปี ๖๑ จ านวน ๑ ตัว 

๕,๐๐๐ - - -  กอง
สาธารณสขุ 

๕๐ แผนงาน
สาธารณสขุ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอีท้ างานส าหรับพนกังาน 
พนักงานจ้าง  ของกองสาธารณสุข 

จ านวน ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 
ปี ๖๑ จ านวน ๑ ตัว 

๒,๐๐๐ - - -  กอง
สาธารณสขุ 

๕๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานช่าง เพื่อจัดหาบันไดใช้ในงานซอ่มแซม
ไฟฟ้า ตัดต้นไม้และอืน่ๆ 

บันไดสไลด์สองตอนโดยมีคุณลกัษณะดังนี ้
๑.)เหมาะส าหรับการใช้งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
๒.)ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง ๒๕,๐๐๐ โวลท์/ตารางนิ้ว 
๓.)สามารถรับน้ าหนกัได้ ๑๕๐ ก.ก. ขึน้ลงได้ ๒  ทาง 

๘,๐๐๐ - - - ๘,๐๐๐ กองช่าง 

๕๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานช่าง เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานช่าง เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานช่างเชน่ เลือ่ยลัดดา ตลับเมตร 
ค้อน กรรไกรตัดแผน่เหลก็ ไขควง ประแจ คีมคอม้า คมีปาก
จระเข้ ฯลฯตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - กองช่าง 

๕๓ แผนงาน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเก้าอี้ท างานส าหรับพนักงาน จัดหาเก้าอีท้ างานส าหรับพนกังานปี ๖๑ จ านวน ๑ ตัว ปี ๖๔  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - กองคลัง 



บริหารงาน
ทั่วไป 

จ านวน  ๑ ตวั 

๑๔๐ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๕๔ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึ

พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ ์( Ink 
Tank Printer ) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( 
Ink Tank Printer ) จากโรงงานผูผ้ลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X1,200 

dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 

ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อ

นาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างสีส าหรับกระดาษ A 4 ไม่

น้อยกว่า 17 หน้า/นาท ี(ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาท ี

(ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- - ๘,๖๐๐ ๔,๓๐๐  กองการศกึษา 



-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ A3 , A4, Letter , Legalและ 

Custom 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครือ่ง ) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๑ เครือ่ง) 

๕๕ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด  

๘๐๐ VA  ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดยมคีุณลักษณะ

ดังนี ้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ปี ๖๑ จ านวน  ๑ เครื่อง 

- - - ๓,๒๐๐  กองคลัง 

๑๔๑ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๕๖ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (๓๐ หน้า/นาที) ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว

ด า ชนิด Network แบบที่ ๑  ๓๐ หน้า/

นาที ) โดยมีคุณลักษณะดังนี ้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ 
 

- - - ๗,๙๐๐  กองคลัง 

๕๗ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานระดับ ๓ส าหรับ
พนักงาน  

จัดหาโต๊ะท างานใชเ้กณฑ์มาตรฐาน(ราคา
ท้องถิ่น) 

- - - ๕,๐๐๐  กองคลัง 



๕๘ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเครือ่งปรับอากาศรองรับ
บุคลากรในส านักงานและประชาชน
ที่มาติดตอ่ราชการ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกชนิดตั้งพืน้หรอื
ส่วนแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  
๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ตามส านักงบประมาณ 

- - - ๓๒,๔๐๐  กองคลัง 

๕๙ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจัดหาตูท้ าน้ ารอ้นและน้ าเย็นชนิด
ถังคว่ า  ๒ หัว 

ตู้ท าน้ าร้อนและน้ าเย็นชนิดถังคว่ า  ๒ หัว 
โดยคุณลักษณะดังนี้ เกณฑืราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- - ๗,๕๐๐ -  กองคลัง 

 
๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๖๐ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลการท างานขนาดจอไม่
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ราคา/หน่วย  
๑๖,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านกังานขนาดจอไมน่้อยกว่า  
๑๙  นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑเ์ดือนมนีาคม ปี 
๒๕๖๒ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ ๒ 
แกนหลัก( ๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

- - - ๑๗,๐๐๐  กองคลัง 



พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า ๓.๕ GHZ หรือดกีว่าจ านวน 
๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล(Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดกีว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า ๑ TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ย
กว่า  ๑๒๐ GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย(Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 
หรือดกีว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า  ๑ ชอ่ง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ ช่อง 
-มีแป้นพมิพ์และเม้าส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ม ีContrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อย
กว่า  ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หนว่ย   ปี ๖๔= ๑ 
เครื่อง 

 
๑๔๓ 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 



๖๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุม่ไม้ขนาด  ๒๒ 
นิ้ว ชนิดใช้เครื่องยนต ์แบบมอืถือ 

จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุม่ไม้ขนาด  ๒๒ นิว้ชนดิใช้
เครื่องยนต์ แบบมอืถอื 
-ใช้เครือ่งยนต์เบนซิน  ๑ สูบ  ๒ จังหวะ 
-ความจกุระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๒๑  ซีซี 
-เครือ่งยนต์ขนาดไม่นอ้ยกว่า  ๐.๘  แรงม้า 
-ใบมีดตัดขนาดไม่นอ้ยกว่า  ๒๒ นิ้ว 
-ใบตัดสามารถใช้งานได้  ๒ ด้าน 

- ๑๐,๒๐๐ - - - ส านักปลัด 

๖๒ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาเครือ่งปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนงั (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด  ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตัง้โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคมปี ๒๕๖๑ 
ปี ๒๕๖๓ = ๒ เครื่อง 

ปี ๒๕๖๔ =  ๒  เครือ่ง 
ปี ๒๕๖๕ = ๒ เครื่อง 

- 
 
 

- ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ส านักปลัด 

๖๓ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาพดัลมติดผนัง ขนาดใบพัด  
๑๘ นิ้ว 

จัดหาพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด  ๑๘ นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง จัดซือ้ ปี ๒๕๖๓ จ านวน  ๘  ตัว 
คุณลักษณะใบพัดพลาสตกิ ๓ ใบ ปรับระดบั
แรงลมด้วยสายดึง ๓ ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ 
และสายดึงบังคับได้ตามต้องการ  

- - ๒๔,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

 
๑๔๔ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๖๔ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๑๘ 

หน้า/นาที) ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ชนดิเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ ๑  ๑๘ หน้า/นาที ) โดยมี

คุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ 

dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างไมน่้อยกว่า ๑๘ หน้า/นาที 

(ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memqry) ขนาดไมน่อ้ยกว่า  ๘  

MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ A3 , A4, Letter , Legalและ 

Custom 

(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครือ่ง  
(ปี ๖๔ จ านวน ๒ เครือ่ง) 

- - ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐  ส านักปลัด 

๖๕ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น

กระจก ขนาด  ๑๔๙ (W)x๔๐.๘

(D)x๘๗.๘(H) ส าหรับเก็บ

อุปกรณ์ส านกังาน 

เพื่อจัดหาตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก ขนาด  ๑๔๙ 

(W)x๔๐.๘(D)x๘๗.๘(H) ราคา/หน่วย  ๖,๐๐๐ 

บาท 
ปี ๒๕๖๓ =  ๒  หลัง  ปี ๒๕๖๔ = ๑ หลัง 

ปี ๒๕๖๕ =  ๑  หลัง 

- - ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ส านักปลัด 



 

๑๔๕ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตครุภัณฑ์) 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๖๖ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลการท างานขนาด
จอไม่นอ้ยกว่า  ๑๙  นิว้ ราคา/
หน่วย  ๑๗,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านกังานขนาดจอไมน่้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์เดอืนมนีาคมปี ๒๕๖๒ คณุลักษณะพืน้ฐาน 
ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลกั( ๒ 

core) มีความเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ 

GHZ หรือดกีว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑๒๐ GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า  จ านวน  ๑ หนว่ย 

-มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่าย(Network Interface) แบบ 

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า  ๑ 

- - ๓๔,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ - ส านักปลัด 



ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพมิพ์และเม้าส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไม่

น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมน่้อยกวา่  ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 

หน่วย ปี ๖๓ = ๒ เครือ่ง  ปี ๖๔= ๑ เครือ่ง 

๑๔๖ 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 



๖๗ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึ

พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ ์( Ink 
Tank Printer ) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์  ( Ink Tank Printer ) จากโรงงาน

ผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 

1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับ

กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี

(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างสีส าหรับกระดาษ A 

4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาท ี(ppm) หรือ 8.1 

ภาพ/นาท ี(ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดกีว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ A3 , A4, Letter , 
Legalและ Custom 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครือ่ง ) 
 

- - ๘,๖๐๐   ส านักปลัด 

 
๑๔๗ 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๖๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลการท างาน
ขนาดจอไม่นอ้ยกว่า  ๑๙  
นิ้ว ราคา/หน่วย  
๒๒,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านกังาน แบบที่  ๑ ขนาดจอไมน่้อยกว่า  
๑๙  นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ปี ๒๕๖๒ 
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลกั( 

๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๘

GHZ หรือดกีว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มี

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  ๑๒๐ GB จ านวน  

๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า  จ านวน  ๑ หนว่ย 

-มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่าย(Network Interface) 

แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดกีว่า จ านวนไมน่้อย

กว่า  ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพมิพ์และเม้าส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไม่

น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมน่้อยกวา่  ๑๙ นิ้ว จ านวน 

๑ หน่วย   ปี ๖๔= ๑ เครือ่ง  ปี ๖๔ = ๑ เครื่อง 

- - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - กองช่าง 

๑๔๘ 



แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๖๙ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับส านกังาน เป็นครุภัณฑท์ี่ไม่ก าหนดในบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   ตามส านกังบประมาณ   
จึงต้องด าเนนิการจัดซือ้ตามราคาทอ้งถิน่  

ปี ๒๕๖๓  จ ำนวน  ๒ ตัว 

- - ๑๐,๐๐๐ - - กองช่าง 

๗๐ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในส านักงานส าหรับพนักงานและ
ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ 

จัดหาเครือ่งท าน้ าดื่ม น้ าร้อนและเย็นชนิด
ถังคว่ า  ๒ หัว เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี ๒๕๖๒ 

- - ๗,๕๐๐ - - กองช่าง 

๗๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง เครื่งอพมิพ์ชนดิเลเซอร์ LED ขาวด า ๓๐/

นาที  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มนีาคม  
๒๕๖๒ ปี ๖๓,๖๔ ปีละ  ๑ เครื่อง 

- - ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ - กองช่าง 

๗๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับส านกังาน 
 

เป็นครุภัณฑท์ี่ไม่ก าหนดในบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   ตามส านกังบประมาณ  

ณ  เดอืนสิงหาคม  2559   จึงตอ้ง
ด าเนนิการจัดซือ้ตามราคาทอ้งถิน่  ปี 

๒๕๖๔ จ ำนวน ๒ ตัว 

- - ๔,๐๐๐ - - กองช่าง 

๗๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาตูเ้ก็บเอกสารเหล็กบานเลือ่น
กระจก  ๒ ชั้น 

ตู้เก็บเอกสารเหลก็บานเลื่อนกระจก  ๒ ชั้น - 
- 

- ๕,๕๐๐ - - กองช่าง 

๗๔ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในส านักงานและประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ 

จัดหาเครือ่งปรับอากาศแบบแยกตั้งพื้นหรือ
ส่วนแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 
๒๔,๐๐๐  บีทียู เกณฑ์ราคากลางและ

- 
 

- 
 

- ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ 
 

กองช่าง 



คุณลักษณะพืน้ฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
๑๔๙ 

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๗๕ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม

ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ ( Inkjet Printer ) 
ส าหรับกระดาษ  A3 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก( Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 

1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับ

กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี

(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างสีส าหรับกระดาษ A 

4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาท ี(ppm) หรือ 8.1 

ภาพ/นาท ี(ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดกีว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ A3 , A4, Letter , 
Legalและ Custom 

- - ๗,๑๐๐ -  กองช่าง 



(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครือ่ง ) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๑ เครือ่ง) 

 
๑๕๐ 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๗๖ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานช่าง เพื่อจัดหาเครือ่งตบดินใช้ในงานช่าง จัดหาเครือ่งตบดินใช้ในงานช่าง จ านวน  ๑  
เครื่องในปี  ๒๕๖๓  ตามคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ดังนี ้
-ใช้น้ ามนัเบนซิน 
-น้ าหนกัของเครือ่งตบดนิไม่นอ้ยกว่า  ๘๐  
กิโลกรัม 
-แรงบดอัดไม่นอ้ยกว่า  ๕  ตนั 
-ความเร็วในการตบดินไม่นอ้ยกว่า  ๕,๐๐๐  
ครั้ง/นาท ี

- - ๒๑,๐๐๐ -  กองช่าง 



๗๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาพดัลมติดในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
อบต.หนองบัว พรอ้มติดตั้ง 

จัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง 
-พัดลมแบบโคจรติดเพดานขนาด  ๑๖ นิ้ว
(๔๐๐ มม.)  จ านวน  ๙  ตัว 
-พัดลมแบบโคจรติดผนัง  ขนาด  ๑๖ นิ้ว
(๔๐๐ มม.) จ านวน  ๑๕ ตัว 

- ๗๒,๐๐๐ - -  กองช่าง 
กองการศกึษา 

๗๘ การเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับพนกังาน 
ลูกจ้างของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น - - ๕,๐๐๐ -  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๗๙ การเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอีท้ างานส าหรับพนกังาน 
ลูกจ้างของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น - - ๒,๐๐๐ -  กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๘๐ สาธารณสขุ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับพนกังาน 
ลูกจ้างของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น - - ๕,๐๐๐ -  กองสาธารณสขุ
ฯ 

๘๑ สาธารณสขุ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอีท้ างานส าหรับพนกังาน 
ลูกจ้างของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น - - ๒,๐๐๐ -  กองสาธารณสขุ
ฯ 

 
๑๕๑ 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 



๘๒ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลการท างานขนาด
จอไม่นอ้ยกว่า  ๑๙  นิว้ 
ราคา/หน่วย  ๑๖,๐๐๐ 
บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านกังานขนาดจอไมน่้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ มนีาคมปี ๒๕๖๒ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลกั( ๒ 

core) มีความเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ 

GHZ หรือดกีว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑๒๐ GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า  จ านวน  ๑ หนว่ย 

-มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่าย(Network Interface) แบบ 

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า  ๑ 

ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพมิพ์และเม้าส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไม่

น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมน่้อยกวา่  ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 

หน่วย   ปี ๖๓= ๑ เครือ่ง 

- - ๑๗,๐๐๐ - - กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๕๒ 
 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๘๓ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer ) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อย

กว่า 30 หน้า/นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างสีส าหรับกระดาษ A 4 ไม่นอ้ยกว่า 

17 หน้า/นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ A3 , A4, Letter , Legalและ 

Custom 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนมนีาคม ๒๕๖๒ 

- - ๔,๓๐๐ - - กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๘๔ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารอง

ไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  

ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดยมคีุณลักษณะดังนี ้– 

มีก าลังไฟด้านนอกไมน่้อยกว่า ๘๐๐ AV (๔๘๐ watts) 

ส ารองไฟได้ไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ นาท ี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี ๖๓ จ านวน  ๑ เครื่อง 

- - ๒,๕๐๐ - - กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๕๓ 
 
 



 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตครุภัณฑ์) 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๘๕ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพ์ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 

(๒๗ หน้า/นาที) ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน แบบ Network 

 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่

น้อยกว่า 27 หน้า/นาท ี(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 

(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ  A4, Letter , Legalและ Custom 
-มีช่องเชื่อมต่อ( Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่าไม่นอ้ยกว่า 1 ชอ่งสามารถใช้งาน

เครือข่าย Wi-Fi ได้ 

- ๗,๙๐๐ - -  กองสาธารณสขุ
ฯ 

๘๖ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารองไฟฟ้า เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดยมคีุณลักษณะดังนี ้ - ๒,๕๐๐ - -  กองสาธารณสขุ
ฯ 



ขนาด ๘๐๐ AV  – มีก าลังไฟด้านนอกไมน่้อยกว่า ๘๐๐ AV (๔๘๐ watts) 

ส ารองไฟได้ไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ นาท ี
จ านวน  ๑ เครื่อง 

๑๕๔ 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 



๘๗ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All  In  
Oneส าหรับประมวลผล

การท างาน  ราคา  ๑๗๐๐๐ 
บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านกังานขนาดจอไมน่้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลกั( ๒ 

core) มีความเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ 

GHZ หรือดกีว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  ๑๒๐ GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดกีว่า  จ านวน  ๑ หนว่ย 

-มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่าย(Network Interface) แบบ 

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า  ๑ 

ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพมิพ์และเม้าส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดกีว่า มี Contrast Ratio ไม่

น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมน่้อยกวา่  ๒๑ นิ้ว มีความ

ละเอียดแบบ FHD ( 1920x1080) 
-สามารถใชง้าน  Wi-Fi ( IEEE 802.11 b,g,n, ac ) และ  

Bluetooth 

- - ๑๗,๐๐๐ - - กองสาธารณสขุ
ฯ 

๑๕๕ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๘๘ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer ) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อย

กว่า 30 หน้า/นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพร์่างสีส าหรับกระดาษ A 4 ไม่นอ้ยกว่า 

17 หน้า/นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผน่ 
-สามารถใช้ไดก้ับ A3 , A4, Letter , Legalและ 

Custom 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนมนีาคม ๒๕๖๒ 

- - - ๔,๓๐๐ - กอง
สาธารณสขุ 

๘๙ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งส ารอง

ไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  

ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดยมคีุณลักษณะดังนี ้– 

มีก าลังไฟด้านนอกไมน่้อยกว่า ๘๐๐ AV (๔๘๐ watts) 

ส ารองไฟได้ไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ นาท ี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี ๖๓ จ านวน  ๑ เครื่อง 

- - - ๒,๕๐๐ - กอง 
สาธารณสขุ 

๑๕๖ 

 



 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๙๐ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาเครือ่งปรับอากาศ
แบบติดผนัง  ๒๔,๐๐๐ บี
ทียู 

จัดหาเครือ่งปรับอากาศชนิดติดผนัง  ขนาด  ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ณ เดือนมนีาคม  
๒๕๖๒  จ านวน   ๓  เครือ่ง 

- - ๘๔,๐๐๐ - - กอง
สาธารณสขุ 

๙๑ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาตู้เหล็กบานเลือ่น
กระจกขนาด  ๕ ฟุต 

จัดหาตู้จ านวน   ๒  ตวั  ตัวละ  ๕๐,๐๐๐  ตามราคาใชเ้กณฑ์
ราคาตามท้องตลาด 

- - ๑๐,๐๐๐ - - กอง 
สาธารณสขุ 

๙๒ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาตู้เหล็กบานเลือ่น
กระจกขนาด  ๕ ฟุต 

จัดหาตู้จ านวน   ๒  ตวั  ตัวละ  ๕๐,๐๐๐  ตามราคาใชเ้กณฑ์
ราคาตามท้องตลาด 

- - ๑๐,๐๐๐ - - กองเกษตร 

๙๓ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งอ่านบัตร
อเนกประสงค์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ มีนาคม ๒๕๖๒ ปี ๖๓ จ านวน  ๙ เครือ่ง 

- - ๖,๓๐๐ - - ส านักปลัด 

๙๔ แผนงานสวัสดกิารสังคม ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งอ่านบัตร
อเนกประสงค์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ มีนาคม ๒๕๖๒ ปี ๖๓ จ านวน  ๙ เครือ่ง 

- - ๗๐๐ ๗๐๐ - กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๕๗ 

 



 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕๖๕ 
(บำท) 

๙๕ แผนงานสังคมสงค์
เคราะห์ 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับท างานในส านกังาน 

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มนีาคม ๒๕๖๒  ปี 
๖๔ จ านวน  ๑ เครื่อง  ปี ๖๕  จ านวน  ๑ เครื่อง 

- - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๙๖ แผนงานสังคมสงค์

เคราะห์ 
ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาเครือ่งพิมพแ์บบ

ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์( Ink Tank 
Printer) 

จัดหาเครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถงัหมึกพิมพ์( Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ณ เดือนมนีาคม ๒๕๖๒  ปี ๖๔=  ๑ เครือ่ง ปี ๖๕= ๑ 

เครื่อง 

- - - ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๕๘ 



ส่วนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผล 
๑. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการดังนี้ 
                       ๑. การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดังนี้ 
                            ๑.๑ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
                            ๑.๒ ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
                            ๑.๓ ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามประเมินผล 
                                  แบบประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพ 
                                  แบบประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการ
ประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
                            ๑.๔ การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อาจน า
แนวทางท้ังหมดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัด
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
                      ๒. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 
                           ๒.๑ การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
                           ๒.๒ การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
                           ๒.๓ การประเมินผลกระทบ 
                ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



                ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
                  

๑๕๙ 

                       ขั้นตอนที่ ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
                วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล มีขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
                              ๑. ก าหนกกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             ๒. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
                             ๓. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
                             ๔. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 
                             ๕. ประชุมการติดตามและประเมินผล ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการที่ก าหนด 
                  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
                             ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
                             ๑. การใช้แบบสอบถาม 
                             ๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
                             ๓. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
๒. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
                 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด
ตามแผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ แนวทาง และวิธีที่ก าหนด 
๓. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม 
๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 



๓.๓   ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔   วิสัยทัศน์ (๕) 
๓.๕   กลยุทธ์ (๕) 
๓.๖   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
๓.๗   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘   แผนงาน (๕) 
๓.๙   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
๑๖๐ 

๔. แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินและประเมินผลยุทธศำสตร์
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะภมูิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ลกัษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกบับริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์
ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชพี แรงงาน ฯลฯ ละเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณแีละงาน
ประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอืน่ๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืการใช้ข้อมูล จปฐ. (๒)  
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. ผลการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

๑๕ 
(๒) 

 



(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้นรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(๒)  

 
๑๖๑ 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
๒. ผลการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(๗)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มกีารน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรืสมมติฐานของปัญหา แนวทางแก้ไขปญัหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒)  

(๘)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจา่ยงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙)  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผล
ที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบับที ่๑๒ 

 

(๑๐)  

สอดคล้องละเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยทุธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ (๕)  



 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ  

บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะน าไปสูก่ารบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีโดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลกัษณะเดียวกัน เป็นต้น เพือ่น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๑๖๒ 

๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
  ๕.๑   ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) 
  ๕.๒   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 
  ๕.๓   เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
  ๕.๔   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
  ๕.๕   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
  ๕.๖   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 



  ๕.๗   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (๕) 
  ๕.๘   งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) 
  ๕.๙   มีการประมาณราคากลางถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
  ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (๕) 
  ๕.๑๑ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
๖. แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
๑.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์ารจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้ SWOT  
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบดว้ยการวิเคราะหศั์กยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   

๑๐  

๒.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพือ่น าไปใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้เท่าไหร่สามรถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อการวัดวา่
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ทีด่ าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรอืไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะถกูต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหนว่ยงาน 
๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๑๖๓ 

 
ประเด็น

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๔.แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis)/(Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan: LSEP) 

๑๐  

๕.โครงการ
พัฒนา 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 



๕.๑ ความ
ชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ 
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การ
ตั้ง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
๕.๔ 
โครงการมี
ความ
สอดคล้องกับ
แผน
ยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
๕.๕ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
๕.๖ 
โครงการมี

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทศิทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จ าท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขนั (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา (๓) ยึดวิสยัทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดบัศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับความเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท า
น้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ดา้นการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวดัที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  



ความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 
๔.๐   
 
 
 
 
๕.๗ 
โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

 
๑๖๔ 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
๕.โครงการพัฒนา(ต่อ) 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรอืการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) 
ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลกัวธิีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรอืรายจา่ยพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชีว้ัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดรับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key  Performance  Indicator : KPI) ทีสามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเปน็ไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินการตาม

(๕)  



โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบิัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

รวมคะแนน ๑๐๐  
๑๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


