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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 



ค าน า 
 

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

แผนพัฒนาถิ่น (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 
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สารบัญ 
                                                                                                หน้า 
   
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. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารต าบลหนองบัว     
ต าบลหนองบัว  ประกอบด้วย 

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

     หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
      หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๔๐)  
              ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่  ๕  ต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  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  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
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 

สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน 



๒ 
 

ฤดูหนาว 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 า 
  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 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้ และต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

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 เขตการปกครอง 

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 
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
        ทิศเหนือจด ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชียงยืน 
        ทิศใต้จด  ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย            
                     ทิศตะวันออกจด ต าบลยางท่าแจ้ง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
        ทิศตะวันตกจด ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ   

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

      หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
       หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  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 านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    ๔,๘๓๗     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ๔,๘๓๗     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (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. ประชากร 
  
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ณ 27 กันยายน 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 บ้านโนนหินแห ่ 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 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
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. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
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 
การศึกษา   ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 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 สาธารณสุข 

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 การสังคมสังเคราะห์ 
  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. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
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 การประปา 
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 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีที่รับส่งไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง     

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
      เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สะดวก และถนนเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านและพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
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 
 
 
 
 



๖ 
- ท าไร่อ้อย  ๑๐ ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  ๔ ไร่ 
- ท าสวนผัก  ๑,๑๖๙  ไร่     

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

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

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

๖.๔ การบริการ 
          -  ร้านเสริมสวย  ๕  ร้าน 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

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

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ร้านซ่อม   ๕ แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอดหยอดเหรียญ)  ๑๑  แห่ง 
ร้านค้า   ๕๘ แห่ง  
ร้านเสริมสวย  ๕ แห่ง 
ร้านอาหาร                  ๘         แห่ง  
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๑  กลุ่ม  ๑. กลุ่มโรงสีชุมชน 

๖.๘ แรงงาน 
  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. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙   วัด   ๗    วัด       

    วัดสุวรรณาราม หมู่ 1,10  วดัจันทราราม หมู่ 2  วัดเกษมสุขาราม หมู่ 3,9  วัดสว่างศรี
วิลัย หมู่ 4  วัดสะอาดนครชัย หมู่ 5  วัดจันทรังษี หมู่ 6  วัดสุคันธาราม หมู่ 7,8   
          ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของกินและของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  ท าแจ่วบองท้ังกินและส่งขาย      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีป่าไม้ไม่มาก ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าว 

๙.๓ ภูเขา  ในพ้ืนทีไ่ม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

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



๘ 
 
๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา 

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.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา 
 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 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



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       

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)   
 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประม
าณ 

ด้ า น
ก า ร เมื อ ง
แ ล ะ
ส่งเสริมการ
บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี 

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

ด้านการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

24 22,017,270 38 42,899,025 63 81,305,055 125 146,22
1,350 



ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า
เศ รษ ฐกิ จ
แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพ 

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

ด้ า น
การศึ กษ า
ศ า ส น า
วัฒนธรรม
แ ล ะ
นันทนาการ 

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

ด้ า น ก า ร
สาธารณสุข
แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

15 558,000 15 558,000 17 3,958,000 47 5,074,
000 

ด้านการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

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

ด้ า น ก า ร
สวัสดิ การ
สั งคมและ
ชุมชน 

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

รวม 128 38,509,490 
 

132 61,438,245 163 158,892,500 423 212,99
2,010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
ซึ่งตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ 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. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 9 875,000 
7. ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 9 7,337,220 
 รวม 111 17,066,220 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
จ านวน

เงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี 

907,378.90 2.36 562,000 1.46 1,469,378.90 3.82 

2.ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2,582,275.25 6.71 361,000 0.94 2,943,275.25 7.64 

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ 

88,000 0.23 - - 88,000 0.23 

4. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

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. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

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

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

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

   
ยุทธศาสตร์ 

2558 2559 2560 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ด้ า น
ก า ร เมื อ ง
แ ล ะ
ส่งเสริมการ
บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี 

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

ด้านการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

27 5,081,000 44 65,758,000 63 65,882,600 134 136,721,600 

ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า
เศ รษ ฐกิ จ
แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพ 

13 2,270,000 13 3,270,000 14 13,270,000 40 18,810,000 

ด้ า น
การศึ กษ า
ศ า ส น า
วัฒนธรรม
แ ล ะ
นันทนาการ 

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

ด้ า น ก า ร
สาธารณสุข

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



แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

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

ด้ า น ก า ร
สวัสดิ การ
สั งคมและ
ชุมชน 

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 

ซึ่งตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ 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. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 11 1,126,000 
7. ด้านการสวัสดิการสังคมและชุมชน 17 8,758,900 
 รวม 123 21,990,150 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
จ านวน

เงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้ านการ เมื อ งและส่ ง เส ริมการ
บริหารจัดการที่ดี 

456,985.54 1.47 - - 456,985.54 1.47 

2.ด้ าน ก าร พั ฒ น าแ ล ะป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐาน 

1,762,600 5.67 - - 1,762,600 5.67 

3.ด้ าน ก าร พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ แล ะ
ส่งเสริมอาชีพ 

30,000 0.10 - - 30,000 0.10 

4. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 5,385,745 17.34 - - 5,385,745 17.34 



และนันทนาการ 
5.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 437,500 1.41 - - 437,500 1.41 
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคง 

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 

 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ร้อยดวงใจ สานสายใย ครอบครัวอบอุ่น) 

1 0 0 47,000 47,000 

2.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  1 0 0 7,164,800 7,157,400 
3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 0 0 693,000 673,000 
4.โครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.7,8 
บ้านหนองปลาเข็ง 

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

5.โครงการหนองบัวห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง
(สปสช.) 

1 0 0 17,000 17,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ด้ า น
ก า ร เมื อ ง
แ ล ะ
ส่งเสริมการ
บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี 

29 2,511,500 29 2,502,500 28 2,502,500 85 7,516,500 

ด้านการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
ส่งเสริม
อาชีพ 

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

ด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

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

ด้ า น ก า ร
สาธารณสุข
แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
การรั กษ า
ความสงบ
เรี ย บ ร้ อ ย
และความ
มั่นคง 
แ ล ะ
สวัสดิ การ

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



สั งคมและ
ชุมชน 

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

 
  
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี  ๒๙ ๒๓ ๗๙.๓๑ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการอาชีพ  

๕๓ ๓๕ ๖๖.๐๔ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕๗ ๓๒ ๕๖.๑๔ 
๔.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน 

๕๙ ๔๕ ๗๖.๒๗ 

รวม ๑๙๘ ๑๓๕ ๖๘.๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑ . 
ยุทธศาสตร์
ด้ า น
ก า ร เมื อ ง
แ ล ะ
ส่งเสริมการ
บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี 

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

๒ . 
ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
พัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ
แ ล ะ
ส่งเสริมการ
อาชีพ 

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

๓ . 
ยุทธศาสตร์
ด้ า น
การศึ กษา
ศ า ส น า
วัฒนธรรม
แ ล ะ
นันทนาการ 

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



๔ . ๔ . 
ยุทธศาสตร์
ด้ า น ก า ร
สาธารณสุข
แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
การรั กษ า
ความสงบ
เรี ย บ ร้ อ ย
และความ
มั่นคงและ
สวัสดิ การ
สั 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่มี
การยกเลิก 

โครงการที่
เพ่ิมเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน จ านวน 

๑ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
การเมืองและส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี 

๑๘ ๘๕.๗๑ - - ๓ ๑๔๒๙ - - ๒ ๒๑ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ แล ะ
ส่งเสริมการอาชีพ 

๒๒ ๖๘.๗๕ - - ๑๐ ๓๑.๒๕ - - ๑ ๓๒ 

๓ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

๒๓ ๙๒.๐๐ - - ๒ ๗.๖๙ - - - ๒๕ 



นันทนาการ 
๔.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงและสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

๖๒ ๘๘.๕๗ - - ๘ ๑๑.๔๓ - - ๓๐ ๗๐ 

รวม ๑๒๕ ๘๔.๔๖ - - ๒๓ ๑๕.๕๔ - - ๓๓ ๑๔๘ 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - ๘,๔๓๘,๐๐๐ ๘,๒๔๔,๓๐๐ 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - ๒,๑๔๐,๘๐๐ ๑,๗๗๖,๘๐๐ 
เบี้ยยั้งชีพผู้ป่วยเอดส์  - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  - - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ๒ ศูนย์  - - ๗๗๔,๒๐๐ ๖๑๐,๐๑๗.๘๔ 
อาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็ก  - - ๑,๐๑๓,๖๗๐ ๑,๐๑๓,๐๕๘.๔๘ 

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

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนเมืองน้อย – 
บ้านคุยเชือก ม.๓ กว้าง  ๔ ม.  ยาว ๓,๙๔๒ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 

 - - ๗,๙๗๔,๓๐๐ ๖,๕๖๒,๐๐๐ 

ค่าจัดการเรียนการสอน  - - ๒๖๘,๖๐๐ ๒๖๘,๖๐๐ 
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองผือ – ชน
เขตต าบลเหล่าบัวบาน 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  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 
   
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 
๑๗ 

     วิสัยทัศน์  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
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.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  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.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
              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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  (๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
          ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                     กลยุทธ์ 
                     ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
                     ๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
                     ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า                                                             
 

๒๑ 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามรถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ
และโลจิสติกส์ 
                    กลยุทธ์ 
                    ๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
                    ๒) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
                    ๓) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
                    ๔) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
                    กลยุทธ์ 
                    ๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                    ๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
                    ๔) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 
          ๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน  
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปรับโครงการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโครงส้นทาง 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายสถาบันทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 

๒๒ 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
                    กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 
                    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  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 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  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 
                      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาและสร้างความม่ันคงทาง
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 
                      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  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.  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
              ๒.๑ วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล 
บริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล” 
              ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 



                     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 
               ๒.๓. เป้าประสงค์ 
                      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 ค่าเป้าหมาย 
                      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  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                           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  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                        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 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
                          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. โอกาส ( 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 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
                 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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงสร้างความเชื่อโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒ 

 

ด้านท่ี ๕ 
ความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑ 
เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๒ 
สร้างความเป็นธรรมและความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๔ 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๖ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๗ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑๐ 
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อน

บ้านและภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๘ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๙ 
การพัฒนาภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการแปร
รูป การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ 

และโลจสิติกส ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อ
ต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่

การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูน

สถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ฃอง อปท. ในเขตกลุ่ม

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ในท้องถ่ิน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.หนองบัว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

และความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 



                                                                                                     ๓๑                                                                                               
แบบ ยท. ๐๑ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ  
อบต.หนองบัว 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การเมืองและส่งเสรมิการบริหาร

จัดการที่ด ี
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและ
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 
 

 
 

 

 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 

 

แผนงานเหะและ
ชุมชน 

 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงานการศึกษา 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานงบ
กลาง 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

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  

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 
 

เป้าประ 
สงค์ 



 
                                                                                                   ๓๒                                                                                                
แบบยท. ๐๒ 
๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategic map ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล การบริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
การเมืองและสง่เสรมิการบรหิารจัดการที่ด ี

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒:  
การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสง่เสรมิอาชีพ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

และความมั่นคงและสวัสดกิารสังคมและชุมชน 

 

เป้าประสงค์ 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย 

 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ/จ านวน 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน 
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการ
น ากับมาใช้ใหม่ 
๓. การป้องกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน 
๕. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหา
อาชญากรรม 
๖.. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 
 

 
 
 
 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

 
 
 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

 
 
 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แผนงานการ
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 

 

 
 
 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 
 
 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

 
 
 

แผนงานสังคม
สงค์เคราะห์ 

 

 
 
 
 

แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 
 



 
 

แบบยท. ๐๓ 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

ย.4 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ขององค์กร 

ย.1 
การเมือง
และ
ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการที่ 

- พัฒนาการ
ปฏิบัติ
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- พัฒนา
ประชาธิปไตย
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 
เพ่ือเสริม
ความสงบ
เรียบร้อยและ

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มีต่อ
ระบบ
บริหาร
และการ
ให้บริการ
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ ๒๐ / ปี 

๑. พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
ราชการ 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมชอง
ประชาชน 
การ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ 
๒. พัฒนา
ระบบข้อมูล
ข่าวสารและ

- 
โครงการ
สนับสนุน
และ
อบรม
ทบทวน
การจัดท า
แผน
ชุมชน 
- 
โครงการ
จัด
ประชาคม
หมู่บ้าน
และ
ต าบล 
เพ่ือท า

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ทุกส่วน 



ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

เทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้
ส านักงานให้
ทันสมัยและ
เพียงพอต่อ
การ
ปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ความรู้ความ
สมารถ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม
และจิตส านึก
ที่ดีต่อการ
ให้บริการ
และการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

แผนสี่ปี 
- 
โครงการ
ราชพิธี/
รัฐพิธี 
- อ่ืนๆ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ บริการ
ประชาชน
รวดเร็วและมี
ประสิทธภาพ
เพ่ิมข้ึนไม่เกิน
คนละ  ๕  
นาท 

- 
โครงการ
จัดเก็บ
ภาษ ี
- 
โครงการ
จัดซื้อ
วัสดุ 
- 
โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
-โครงการ
ให้บริการ
ประชาชน
ในเวลา
พักเท่ียง 

กองคลัง ทุกส่วน 
 



๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ อย่างน้อยร้อย
ละ ๗๐ ของ
บุคลากร 

- 
โครงการ
ส่ง
บุคลากร
เข้าอบรม
ความรู้ที่
เกี่ยวกับ
การ
ปฏิบัติ
หน้าที่ 
 

ทุกส่วน ทุกส่วน 
 

 
 
 
 

๓๓ 
 
 
 

                 แบบ ยท. ๐๓ 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ย.2 
ส่งเสริม
การค้า 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว
เชิง
สร้างสรรค์
และ
วัฒนธรรม 
เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ย.3 การ
พัฒนา 
โครงสร้าง
การ 
ผลิตและ
สร้าง 
ความมั่นคง
ทาง 
เศรษฐกิจใน 
ท้องถิ่น 

ย.2 การ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และ 
ส่งเสริม
อาชีพ 
 

3. พัฒนาปรับ 
ปรุงโครงสร้าง
พ้ืน 
ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
4. ส่งเสริมการ
ท าเกษตร
อินทรีย์ 
และการ
ด าเนิน 
ชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
และพัฒนา
อาชีพให้แก่
ประชาชน 
 

1.จ านวน
ถนน ร่อง 
ระบายน้ า 
สะพาน 
ที่เพ่ิมขึ้นได้
มาตร 
ฐาน ระบบ
การประปา 
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 
และก่อสร้าง
ใหม่ได้
มาตรฐาน  
แหล่งน้ า 
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค
ได้รับการ
ปรับปรุง 
2.ระดับ
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ อย่างน้อยปี
ละ ๕ 
โครงการ 

๑. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
ถนนระหว่าง
หมู่บ้าน 
สะพานทาง
น้ า ร่อง
ระบายน้ า 
๒. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
แหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค
บริโภค 
พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อ
การเกษตร
และสร้าง
ระบบน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
๓. พัฒนา

- ก่อสร้าง
ถนน/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
- ก่อสร้าง
ร่อง/ท่อ
ระบายน้ า 
- ก่อสร้าง
สะพาน 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๖ อย่างน้อยปี
ละ ๑ หมู่บ้าน 

-โครงการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
-โครงการ
ปรับปรุง
หนองน้ า
เพ่ือ
การเกษตร 
 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ขยายเขต
ไฟฟ้าอย่าง
น้อยปีละ  ๒ 

- โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า

กองช่าง ส านัก
ปลัด 



ของ
ประชาชน
ภายใน
ต าบล
เพ่ิมข้ึน 

จุด ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
๔. ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ
และ
สนับสนุน
กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 
๕. ส่งเสริม
ให้ความรู้ 
เทคนิค 
วิธีการ และ
ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิต 
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๖. พัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริม
และพัฒนา

และไฟฟ้า
เพ่ือ
การเกษตร
และติดตั้ง
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ อย่างน้อยปี
ละ  ๒ 
โครงการ 

- โครงการ
อุดหนุน
กลุ่มอาชีพ 
- โครงการ
อบรมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กองคลัง 
ส านัก
ปลัด 



ฝีมือแรงงาน
เพ่ือเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

 
 
 

๓๔ 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.3 
ส่งเสริม
และ 
พัฒนาการ
จัด
การศึกษา

ย.1 การ
จัดการ
ศึกษาและ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ใน

ย.3 
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

5.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
เพ่ือให้เด็ก สตรี 
เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การศึกษา เป็น

1.ระบบ
การศึกษาได้รับ
การพัฒนาและ
มีคุณภาพที่
เพ่ิมข้ึน 
2.

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ 20/ปี ๑. ส่งเสริม
กิจกรรมที่พัฒนา
ด้านการศึกษา 
การเรียนรู้ทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ การพัฒนา

-อุดหนุนเกี่ยวกับ
การศึกษาภายใน
ต าบล 
-ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาภายใน

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

กองคลัง 



เพ่ือ
ยกระดับสู่
การเป็น
ศูนย์กลาง
บริการทาง
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ของ 
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ท้องถิ่น สังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่คุณธรรม 
เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของ 
ประชาชน ชุมชน
เข็มแข็ง มุ่งสู่
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ 
7. ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา และ
พัฒนาส่งเสริม
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
ได้รับการ
อนุรักษ์ 
สืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ประชาชนรัก
การออกก าลัง
กายและมี
สุขภาพที่ดี 

ศักยภาพผู้ดูแล
เด็ก ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน 
๒. การอนุรักษ์ 
พัฒนา ส่งเสริม 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณี 
๓. ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ 
๔.ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

ต าบล 
-ส่งบุคลากรด้าน
การศึกษาเข้า
อบรม 
-งานอ่ืน ๆ 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ 20/ปี -การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-การจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ  
-อุดหนุน
หน่วยงานอื่นๆ 
-งานอ่ืน ๆ 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

กองคลัง 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ 20/ปี - โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบล
หนองบัว 
- โครงการ
สนับสนุนเด็ก 
เยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอและ
จังหวัด 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 

กองคลัง 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ปีละ ๕๐ คน - โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

กอง
การศึกษา 

ส านัก
ปลัด 



กองคลัง 
 
 
 

๓๕ 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.2 
ส่งเสริม
การค้า 
การลงทุน
และการ
ท่องเที่ยว
เชิง
สร้างสรรค์
และ
วัฒนธรรม
เป็นมิตร

ย.2 การ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของสังคม
และชุมชน
ในท้องถิ่น 

ย.4 การ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคงและ
สวัสดิการ
สังคมและ

1.ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน
และ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
2. 
พัฒนาการ
จัดเก็บขยะ

1.จ านวน
การเกิด
อุบัติเหตุ/
อุบัติภัย/
อาชญากรรม 
ลดลง 
2.ร้อยละ
ของ
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ จัดกิจกรรมปี
ละ 2 ครั้ง 

๑. ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน
และ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ในชุมชน 
๒. พัฒนา
ระบบการ

-โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ในการ
ท างานของ 
อสม. 
-โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้น า (อสม.) 

กอง
สาธารณสุข 

กองคลัง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ จัดกิจกรรมปี -โครงการ กอง ส านัก



กับ
สิ่งแวดล้อม 
ย.4 พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
สู่สังคมเอ้ือ
อาทรและ
สมานฉันท์ 

ชุมชน มูลฝอย 
ส่งเสริมการ
ขัดแยกขยะ
และน า
กลับมาใช้
ใหม่ 
3. การ
ป้องกัน ดูแล
รักษา บ าบัด
ฟ้ืนฟูสมดุล
ทาง
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
4.ส่งเสริม
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล
ได้รับการ
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 
3. ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง 
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
สวัสดิการ
ตามสิทธิ์ขั้น
พ้ืนฐานและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ละ  1 ครั้ง จัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ
และการน า
กับมาใช้ใหม่ 
๓. การ
ป้องกัน ดูแล
รักษา บ าบัด
ฟ้ืนฟูสร้าง
สมดุลทาง
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริม
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

รณรงค์ขัด
แยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
-โครงการ
จัดหาที่ทิ้ง
ขยะ 
-โครงการ
จัดหาถัง
ขยะ 

สาธารณสุข ปลัด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ จัดกิจกรรม
ปลูกป่าปีละ  
1 ครั้ง 

-โครงการ
รวมใจภักดิ์
รักพ้ืนที่สี
เขียว(ปลูก
ป่าชุมชน) 
-โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชตามแนว
พระราชด าริ
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรม
ราชกุมารี 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

ทุกส่วน 



5. การเฝ้า
ระวังป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติดและ
ลดปัญหา
อาชญากรรม 
6.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว
และชุมชน
และ
สนับสนุน
การจัด
สวัสดิการ
ชุมชน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ จัดกิจกรรมปี
ละ 3 ครั้ง 

๕. การเฝ้า
ระวัง 
ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
และลด
ปัญหา
อาชญากรรม 
๖.. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
๗. ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว
และชุมชน
และ
สนับสนุน
การจัด
สวัสดิการ
ชุมชน 
 

- โครงการ
รณรงค์
ป้องกัน
อุบัติเหตุ
ทางถนน 
- โครงการ
ค้นหาผู้ติด
ยาเสพติด 
- โครงการ
ส่งเสริม
ความรู้ใน
การป้องกัน
ภัยแก่
ประชาชน 
-โครงการ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

ส านัก
ปลัด 

๓๖ 



แบบ ยท. ๐๓ 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ย.2 
ส่งเสริม
การค้า 
การลงทุน
และการ
ท่องเที่ยว
เชิง
สร้างสรรค์
และ
วัฒนธรรม
เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 
ย.4 พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

ย.2 การ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของสังคม
และชุมชน
ในท้องถิ่น 

ย.4 การ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคงและ
สวัสดิการ
สังคมและ
ชุมชน 

1.ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน
และ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
2. 
พัฒนาการ
จัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
ส่งเสริมการ
ขัดแยกขยะ
และน า
กลับมาใช้
ใหม่ 

1.จ านวน
การเกิด
อุบัติเหตุ/
อุบัติภัย/
อาชญากรรม 
ลดลง 
2.ร้อยละ
ของ
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล
ได้รับการ
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 
3. ชุมชนมี

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ จัดกิจกรรมปี
ละ  2 ครั้ง 

๑. ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน
และ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ในชุมชน 
๒. พัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ
และการน า
กับมาใช้ใหม่ 

- โครงการ
ค้นหาผู้ติด
ยาเสพติด 
- โครงการ
รณรงค์
ป้องกันยา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

ส านัก
ปลัด 

๑๐๐ 
% 

๑๐๐ 
% 

๑๐๐ 
% 

๑๐๐ 
% 

๑๐๐ 
% 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ที่
ขึ้นทะเบียน
ได้รับ
สวัสดิการ  
ร้อยละ  ๑๐๐ 

- โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 
- โครงการ
อบรมให้
ความรู้ผู้
พิการและผู้
ดูผู้พิการ 
-โครงการ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านัก
ปลัด 

กองช่าง 



สู่สังคมเอ้ือ
อาทรและ
สมานฉันท์ 

3. การ
ป้องกัน ดูแล
รักษา บ าบัด
ฟ้ืนฟูสมดุล
ทาง
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
4.ส่งเสริม
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 
5. การเฝ้า
ระวังป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติดและ
ลดปัญหา

ความ
เข้มแข็ง 
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
สวัสดิการ
ตามสิทธิ์ขั้น
พ้ืนฐานและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

๓. การ
ป้องกัน ดูแล
รักษา บ าบัด
ฟ้ืนฟูสร้าง
สมดุลทาง
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริม
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 
๕. การเฝ้า
ระวัง 
ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
และลด

บ้านท้องถิ่น
ประชารัฐ
ร่วมใจเทิด
ไท้องค์ราชัน 
ราชินี 
-โครงการ
จัดหาสิ่ง
อ านวย
ความ
สะดวกแก่ผู้
พิการ 

๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมปีละ 
/ต่อกิจกรรม  
50 คน 

- โครงการ
สานสายใย
รักใน
ครอบครัว 
- โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 
- โครงการ
ส่งเสริม
สถาบัน
ครอบครัว 
-โครงการให้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านัก
ปลัด 



อาชญากรรม 
6.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว
และชุมชน
และ
สนับสนุน
การจัด
สวัสดิการ
ชุมชน 

ปัญหา
อาชญากรรม 
๖.. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
๗. ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว
และชุมชน
และ
สนับสนุน
การจัด
สวัสดิการ
ชุมชน 
 

ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓๗ 
 

ส่วนที่ ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
                                                         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 



๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารทั่วไป 

 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

ทุกกอง 

๒ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 
กองการเกษตร 
กองสาธารณสุข 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

๓ ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 

กองคลัง 
ส านักงานปลัด 

 

๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

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) ด้าน
การเมือง
และส่งเสริม
บริหาร
จัดการที่ดี 

            

๑.๑ 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

๑๒ ๒๐๒,๕๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๔๕,๐๐๐ ๗๒ ๒,๓๘๒,๕๐๐ 

๑.๒ 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

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 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

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) ด้านการ
พัฒนา
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และส่งเสริม
อาชีพ 

            

๒.๑ 
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

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 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

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. ๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๗ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๘ ๑,๗๕๘,๐๐๐ ๙ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๕ ๑,๑๗๔,๐๐๐ ๓๓ ๗,๗๓๖,๐๐๐ 



แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
๒.๔ 
แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ 

๒.๕ 
แผนงาน
การเกษตร 

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 
แผนงานการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน  
พานิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - 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 านว

น
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ (บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

            

๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑๙ ๔,๐๑๓,๖๔
๗ 

๒๐ ๔,๒๐๓,๖
๔๗ 

๒๐ ๔,๑๔๓,๖๔
๗ 

๒๐ ๔,๑๔๓,๖๔
๗ 

๒๐ ๔,๑๔๓,๖๔
๗ 

๙๙ ๒๐,๖๔๘,๒๓
๕ 

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 

๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

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 ๔,๘๓๓,๖๔

๗ 
๓๔ ๕,๐๒๓,๖

๔๗ 
๓๔ ๔,๙๖๓,๖๔

๗ 
๓๔ ๔,๙๖๓,๖๔

๗ 
๓๔ ๔,๙๖๓,๖๔

๗ 
๑๖๙ ๒๔,๗๔๘,๒๓

๕ 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ             



สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการ
ชุมชนและสังคม  
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐

๐ 
๒๑ ๑,๓๙๐,๐

๐๐ 
๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐

๐ 
๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐

๐ 
๒๑ ๑,๓๙๐,๐๐

๐ 
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 ๒,๔๑๙,๐

๐๐ 
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 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

๘ ๕๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๙๘๐,๐๐
๐ 

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. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๔.๖ แผนงานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๔ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๐๒๕,๐๐๐ 

      แผนงานงบกลาง ๓ ๙,๘๐๖,๘๐
๐ 

๓ ๙,๘๐๖,๘
๐๐ 

๓ ๙,๘๐๖,๘๐
๐ 

๓ ๙,๘๐๖,๘๐
๐ 

๓ ๙,๘๐๖,๘๐
๐ 

๑๕ ๔๙,๐๓๔,๐๐
๐ 

๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

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 ๑๓,๖๒๓,๔

๐๐ 
๖๒ ๑๕,๗๘๒,

๔๐๐ 
๖๒ ๑๓,๖๑๓,๔

๐๐ 
๖๓ ๑๖,๑๑๓,๔

๐๐ 
๖๒ ๑๓,๖๑๓,๔

๐๐ 
๓๐๘ ๗๒,๗๔๖,๐๐

๐ 
รวมทั้งหมด ๑๖๙ ๕๗,๓๔๐,๒ ๑๗๓ ๓๘,๕๒๔, ๑๙๒ ๕๓,๗๒๓,๕ ๑๙๒ ๑๑๔,๙๔๓, ๑๘๒ ๑๗๐,๘๗๘, ๙๐๘ ๔๓๕,๔๑๐,๙



๘๕ ๘๔๗ ๔๗ ๗๔๗ ๔๗๕ ๐๑ 
๔๐ 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบล 

เพ่ือรับทราบข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและหา
แนวทางในการ
แก้ปัญหา 

จัดประชาคมทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สัดส่วน
ประชาคมไม่
น้อยกว่า  
๖๐% 

สามารถ
แก้ปัญหาได้
ตรงจุดและ
น าปัญหามา
เป็นแนวทาง
ในการ
พัฒนาต าบล 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดอบรม
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 

เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน
จัดท าแผนชุมชนของ
ตนเองอย่างถูกวิธี

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น า
หมู่บ้านและผู้มีส่วนร่วมใน
การท าแผนชุมชน 

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

สามารถ
จัดท าแผน
ชุมชนได้

ส านักปลัด 



น าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ถูกต้องและ
เกิดการ
พัฒนาที่
ต่อเนื่อง 

๓ โครงการลดขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว
ขึ้น 

ผู้มาติดต่อราชการเฉลี่ยไม่
เกินคนละ ๕ นาที 
ประชาชนทุกคน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉลี่ยไม่เกิน
คนละ ๕ 
นาที(ไม่รวม
เวลารอ)  

ประชาชนได
รับความ
สะดวกมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน 

๔ โครงการให้บริการ
ประชาชนในเวลาพัก
เที่ยง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการทุกคน (เวลา 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชน
ทุกคนที่มา
ติดต่อ
ราชการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกขึ้น 

ทุกส่วน 

๔๑ 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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



   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการวันท้องถิ่นไทย เพ่ือเป็นการระลึกถึง
ความเป็นมาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาทุกคน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรมปี
ละครั้ง 

ทุกคน
มองเห็น
ความส าคัญ
และเข้า
ใจความ
เป็นมาของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๖ โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการที่มีต่อ  
อบต.หนองบัว 

เพ่ือส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการและ
การพัฒนาของอบต.
หนองบัว 

จ้างเหมาบุคคล/
หน่วยงาน/หรือ
สถาบันการศึกษา 
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนทั้งต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ทั้งต าบล 
ปีละ ๑ 
ครั้ง 

สามารถน า
ความคิดเห็น
ของ
ประชาชนมา
ปรับปรุงการ
ให้บริการ
และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ทุกส่วน 

๗ โครงการค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งของ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งของ อบต.

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

การจัดการ
เลือกตั้งของ

 



องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบต.หนองบัว) 

หนองบัว อบต.
ด าเนินการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๔๒ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการจัดเก็บภาษี 
อบต.หนองบัว 

เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนผู้
เสียภาษ ี

ออกบริการจัดเก็บภาษี
ให้กับประชาชนทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดเก็บภาษี
ทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้ 
๑๐ % 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเสียภาษี 

กองคลัง 



๙ โครงการส ารวจและ
จัดท าแผนที่ภาษี 

เพ่ือวางระบบข้อมูล
ส าหรับการจัดเก็บภาษีที่
มีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในการวาง
ระบบในการจัดท าแผน
ที่ภาษี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การจัดเก็บ
ภาษีเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดเก็บภาษี
ได้  ๑๐๐ % 

กองคลัง 

๑๐ โครงการอุดหนุน
โครงการทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน(อ าเภอโกสุม
พิสัย) 

    

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ในการฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้านอ าเภอโกสุมพิสัย 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ในการฝึกทบทวน
ลูกเสือชาวบ้านอ าเภอ
โกสุมพิสัย 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนปีละ
ครั้ง 

เพ่ือการ
ด าเนิน
กิจกรรมลุก
เสือชาวบ้าน 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน(อ าเภอ
โกสุมพิสัย) 

 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ในการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านอ าเภอโกสุมพิสัย 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ในการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านอ าเภอโกสุม
พิสัย 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนปีละ
ครั้ง 

เพ่ือการ
ด าเนิน
กิจกรรมลุก
เสือชาวบ้าน 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการค่าใช้จ่ายงาน
ราชพิธี/รัฐพิธีอบต.
หนองบัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานราชพิธี/รัฐพิธี  
เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีและสืบสาน
ประเพณี 

ค่าใช้จ่ายงานราชพิธี/รัฐ
พิธี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งานราชพิธี/
รัฐพิธี ทุก
กิจกรรม 

การจัด
กิจกรรม
ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

ส านักปลัด 

๔๓ 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร 
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน  การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
    ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน(อ าเภอ
โกสุมพิสัย) 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
ศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อุดหนุนปีละ 
๑ ครั้ง 

การ
ประสานงาน

ในการให้
ความ

ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน

อย่าง
ทันท่วงที 

กองคลัง 
และส านัก
ปลัด 

๑๔ โครงการอุดหนุน
โครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อ าเภอโกสุมพิสัย 

เพ่ือสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในงาน
ราชพิธี/รัฐพิธี 

อดหนุน
งบประมาณให้
อ าเภอโกสุมพิสัย 

๗,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนใน
งานส าคัญ
ราชพิธี/รัฐพิธี 

ประชาชน
มองเห็น

ความส าคัญ

กองคลัง 



ของงานราช
พิธี/รัฐพิธี 

๑๕ โครงการอุดหนุน
โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้านเพื่อ
ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายา
เสพติดจังหวัด
มหาสารคาม 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน
อ าเภอโกสุมพิสัย 

อุดหนุน
งบประมาณ
ส านักงานลูกเสือ
จังหวัด
มหาสารคาม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุน
งบประมาณปี 
๖๑ 

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการ

ระบาดของยา
เสพติดได้
ระดับหนึ่ง 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

รวมทั้งหมด   ๗๒   โครงการ ๒๐๒,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ - - - 
๔๔ 
 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 



   ๑.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต.หนองบัว 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อบต.ให้เป็นระเบียบ
สวยงามเหมาะกับ
การมาติดต่อราชการ
ของประชาชน 

ปรับปรุงพื้นท่ี
โดยรอบส านักงาน
และปลูกไม้ประดับ
และตกแต่งสถานที่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละครั้ง อบต.หนองบัว
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

กองช่าง 

๒ โครงการอินเตอร์เน็ต
ต าบลและเช่า
พ้ืนที่เว็ปไซด์ของ 
อบต.หนองบัว 

เพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชนเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 

เช่าพ้ืนที่เว็ปไซด์และ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
ท างานและบริการ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พนักงาน 
ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา 
และ

ประชาชน 

การท างาน
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
และประชาชน
สืบค้นข้อมูลได้
สะดวก 

กองคลัง 

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ เพ่ือให้อบต.มีวัสดุใช้
ในการด าเนินงาน
อย่างเพียงพอมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการ
ให้บริการประชาชน
และการพัฒนาต าบล
หนองบัว 

จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานในอบต.
หนองบัวและเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ การ
ปฏิบัติงาน
และ
ให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือการ
ด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน 

๔ โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 

เพ่ือเป็นสถานที่
รองรับในการท า

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ตาม

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน

สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วม

กองช่าง 



กิจกรรมของอบต.
หนองบัว 

แบบ อบต.ก าหนด ส าหรับท า
กิจกรรมของ
อบต. 

กิจกรรมของ
อบต.ได้มากข้ึน 

๕ โครงการจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง 

เพ่ือใช้ติดต่อราชการ
ในกิจการ 
ของ อบต.หนองบัว 

จัดซื้อรถยนต์ ๔ 
ประตู เครื่องยนต์ดี
เซลล์ตามมาตรฐาน 

- - ๘๖๘,๐๐๐ - - จ านวน  ๑ 
คัน 

มีรถยนต์ที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 

๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซม
วัสดุและครุภัณฑ์ 

เพ่ือการใช้งานที่
คุ้มค่าและ
ประหยัด
งบประมาณท่ีจะ

เพ่ือซ่อมแซม
วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความคุ้มค่า
และ
ประหยัด
งบประมาณ

เพ่ือการ
ด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
การใช้

ทุกส่วน 



ซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ใหม่ 

ในการ
จัดซื้อใหม่ 

ประโยชน์
คุ้มค่า 

๗ โครงการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

เพ่ือการใช้งาน
ของรถยนต์
ยานพาหนะใน
การบริการ
ประชาชนและ
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

จัดซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ส าหรับ
รถยนต์ที่ใช้
ในการ
ปฏิบัติ
หน้าที่ 

ใช้บริการ
ประชาชน
อย่างถั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๘ โครงการจัดหา
เครื่องอ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
(Smart Card 
Reader) 

เพ่ือใช้งานบริการ
ประชาชน 

จ านวน  ๑๑ 
เครื่อง ตาม
มาตรฐาน ICT 
ณ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ 

- - ๗,๐๐๐ ๗๐๐ - จ านวน  
๑๐ เครื่อง 

ไว้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

๙ โครงการจัดหา
เครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้งในห้อง
ประชุมอบต.หนอง
บัว 

เพ่ือใช้ในการ
ประชุมสภาและ
งานประชุมอ่ืนๆ 

จัดหาเครื่อง
เสียงพร้อม
ติดตั้งในห้อง
ประชุมอบต.
หนองบัว 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - มีเครื่อง
เสียงที่ได้
มาตรฐาน 

มีเครื่องเสียงที่
มีคุณภาพใช้ใน
การประชุม 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๓๒  โครงการ ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๑,๐๒๔,๐๐๐ ๒,๔๙๙,๐๐๐ ๑,๗๕๔,๗๐๐ ๑,๖๒๔,๐๐๐ - - - 
๔๖ 

 
 
 



 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานในหน้าที่ได้
ถูกต้องตามระเบียบ
และกฏหมาย 

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมอย่างน้อยปีละ 
๑๐ คน 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ บุคลากรที่ผ่าน
การอบรมรู้
ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานและ
ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมี
ความรู้ใน
ระเบียบ 
กฎหมาย ใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน 
ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.
หนองบัว ด้าน

เพ่ือให้พนักงานใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมการใช้
โปรแกรมการ Word 
และ Excel ใช้ในการ
ท างานได้ ปีละ  ๑ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงานและ
พนักงานจ้าง
ร้อยละ ๑๐๐ 
ใช้คอมพิวเตอร์

บุคลากร
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์
ในการ

ส านักปลัด 



คอมพิวเตอร์ ครั้ง พนักงานและ
พนักงานจ้างทุกคน 

ท างานได้ ท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓ 
 

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรม
ให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
หนองบัว 

เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ให้พนักงานและ
สมาชิกสภามี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงาน 
พนักงานจ้าง และ
สมาชิกสภาทุกคน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกคนที่เข้า
อบรมมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การท างาน 

ทุกคนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิต 

ส านักปลัด 

๔๗ 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองและและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 



   ๑.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.
หนองบัว ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับพนักงาน 

จัดอบรมการใช้ภาษ
อังกฤษให้พนักงาน
ทุกคน 

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

พนักงานมี
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ทักษะและเพ่ิม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สอบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และผู้น าชุมชน 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการพัฒนา
ต าบลหนองบัว 

พนักงาน พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภา 
และคณะผู้บริหาร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑   
ครั้ง 

น าความรู้ที่
ได้จาก
การศึกษาดู
งานมาปรับ
ใช้ในการ
พัฒนาพื้นที่
ต าบลหนอง
บัว 

ส านักปลัด 

๖ โครงการปลูกจิตส านึก
ในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
คอรัปชั่นให้แก่
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เพ่ือการปฏิบัติงานที่
โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงาน
จ้าง และสมาชิก 
อบต. 

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

บุคลากร
อบต.หนอง
บัว
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
โปร่งใส 

ส านักปลัด 



หนองบัว 
รวมทั้งหมด   ๓๐   โครงการ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ - - - 

๔๘ 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างขยายผิว
ถนน คสล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ ารางตื้นและ
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. 

เพ่ือขายผิวถนนให้กว้าง
ขึ้นและระบายน้ าที่ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างขยายผิวถนน 
คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๙.๕๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑๘๘.๕๐ ตร.ม.  ราง

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ถนนได้
มาตรฐาน  
น้ าไม่ท่วม
ขังถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป
มาและน้ าไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 



ระบายน้ า กว้าง ๐.๗๕ 
ม.  ยาว ๓๙.๕๐ ม. วาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. 

๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองบัว  

เพ่ือปรับปรุงศูนย์เด็ก
อบต.หนองบัวให้เป็น
สัดส่วนง่ายต่อการดูแล
เด็ก 

การก้ันห้องเรียน
ผนังอลูมิเนียมติด
กระจกใสขนาดความสูง
ถึงฝ้าเพดาน ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๒๕.๕๐ ม. และ
ประตูจ านวน ๓ ชุด 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๗๖.๕๐ ตร.ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - มีห้องเรียน
ที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กๆมี
ห้องเรียนเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
หลังคาอาคารและ
ปรับปรุงพื้นผิวภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กอบต.หนอง
บัว 

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กให้เด็กมี
สถานที่ท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน 

ต่อเติมหลังคาศูนย์ฯ
กว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว
รวม  ๑๘.๐๐ ม. ขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑๐๘.๐๐ ตร.ม. พร้อม
เทพ้ืน คสลหน้าอาคาร 
หนา ๐.๑๐ ม. พ้ืน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑๓๐ ตร.ม. ปูพื้น
กระเบื้องภายนอก
อาคาร กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑๖.๐๐ ม. พ้ืนที่ไม่

- 
 

- 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

- ปรับปรุง
อาคาร
ศูนย์ฯได้
มาตรฐาน 

มีลานที่เด็กๆ
ท ากิจกรรม
นอกห้องเรียน
ที่มีมาตรฐาน 

กองช่าง 



น้อยกว่า ๙๑.๒๐ ตร.ม. 

๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ส านักงานให้ดีและ
แข็งแรง 

ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ
ซ่อมแซมส่วนที่
เสียหายให้แข็งแรง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีอาคารที่
มั่นคง
แข็งแรง 

มีอาคารที่
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุง
อาคารห้องประชุม 

เพ่ือขยายห้องประชุม
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มากข้ึน 

ปรับปรุงห้องประชุม
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด และติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีขนาดใหญ่
ขึ้นบรรจุ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ได้มากข้ึน 

สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มาก
ขึ้น 

กองช่าง 



๖ โครงการก่อสร้างรั้ว 
อบต.หนองบัว 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ก่อสร้างรั้วส านักงาน
ส่วนที่ยังไม่เสร็จตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง
บัวมีรั้วที่
มั่นคง
แข็งแรง 

อบต.หนองบัว
มีรั้วที่มั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมแซม
อาคารส านักงาน 

เพ่ือซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานที่ช ารุด 

ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานอบต.หนอง
บัว 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อาคาร
ส านักงาน
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

อาคาร
ส านักงาน
แข็งแรง
สวยงาม 

กองช่าง 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
สมหวัง  เครือศรี ถึง 
คลองส่งน้ าชลประทาน 
ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างยกระดับถนนค
สล. ก. ๓ ม. ยาว ๑๐๕ 
ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. 
(ตามแบบอบต.) 

- ๑๘๑,๐๐๐ - - - ถนนมี
คุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
๑๐๕ 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หลังโรงเรียนกอก
หนองผือ ถึง คลอง 3R 
– 9R ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร  

- - - - ๗๑๓,๐๐๐ ถนนมี
คุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
๓๑๐ 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม 
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
กว้าง 3 ม. ยาว 448 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ

กองช่าง 
 



สัญจรไปมา 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากถนนลาดยาง 
ถึง บ้านนายบุญนวย  
เดชพลมาตย์ ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล. ก. ๔ 
ม. ยาว ๑๘๓ ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่
ทาง 0.50 ม. (ตาม
แบบอบต.) 

๔๒๑,๐๐๐ - - - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางตั๊ก 
ถึง พนังกั้นน้ า ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างยกระดับถนนค
สล. ก. ๔ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. 
(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

๔๖๐,๐๐๐ - - - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๑ 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 



   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านพ่อสาย 
ถึง ล าน้ าชี ม.๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร 

๔๖๐,๐๐๐ - - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายทวี ถึง 
บ้านนายอาวุธ  ประสพ
มงคล ม. 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - ๒๕๕,๐๐๐ - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๑๕ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม 
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
กว้าง 3 ม. ยาว 448 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อย
กว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



๑๖ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน คสล.
จากสี่แยก ถึง บ้านนาย
สนอง  พิมพา  ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๒๕๐ หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทาง ทั้งสองข้าง 
0.50 เมตร 

๕๗๕,๐๐๐ - - -  มีถนนที่ได้ 
คสล.
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางค าปุ่น ถึง 
คลองชลประทาน ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - ๔๐๙,๐๐๐ 
 

- - มีถนนที่ได้ 
คสล.
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๕๒ 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
ส าเนียง  สอนอ า ถึง 
โรงสีชุมชน ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๑๓๐ เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้าม
คลอง 2L9R  ม. ๓  
จุดนานายสมบูรณ์  
เศษโม้ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - ๑๕๔,๐๐๐ - - มีสะพานที่
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๒๐ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม 
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
กว้าง 3 ม. ยาว 448 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อย
กว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม 
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

กองช่าง 



เกษตร กว้าง 3 ม. ยาว 448 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อย
กว่า 144 ลบ.ม. 

ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาย
เฉลิม  เวียงขวา ถึง 
หนองสะแบง  ม. ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๓๒๐ เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 
เมตร 

๖๘๖,๒๕๐ - - - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

๒๓ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้ามบึง
ควายน้อย บึงกลาง ม. 
๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - ๒๒๓,๐๐๐ - - มีสะพาน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างยกระดับถนน 
คสล.สายจากพนังกั้น
น้ า ถึง บ้านนางศิริพร  
ยอดทอง  ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๒๑๕ เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง ๐.๕๐ เมตร  ปี ๖๑ 
= ๑๐๐ ม. ปี ๖๒ = 
๑๑๕ ม. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - มีถนนค
สล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ม. ๔  
สายพนังกั้นน้ าจาก
บ้านคุยแพง ถึง บ้าน
คุยเชือก 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๑,๙๕๐ เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร  

- - - - ๔,๔๕๗,๐๐๐ 
 

มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๕๔ 

 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านเลขที่ 
๒๑๑ ถึง เลขที่  ๑๗๙  
หมู่ ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๑๖๐ เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.50 เมตรปี  
ปี ๖๔ = ๑๖๐ ม.  

- - - ๓๖๖,๐๐๐ - มีถนนค
สล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนน
สายรอบนอกเส้นสระน้ า
นานายรินทร์ทอง  ชนะ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและพืชผล

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

- - - ๔๖๒,๐๐๐ - มีถนนดิน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ

กองช่าง 



บุญ  ม. ๕ 
 

การเกษตร โดยการลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักรปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 

สัญจรไปมา
และผลผลิต
การเกษตร 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายทวี ถึง 
บ้านนายเกษม  ม. ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๒๒๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตรปี   

- ๕๐๖,๐๐๐ - - - มีถนนค
สล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนน
จากบ้านนางพรทิพย์  
โพธิจันทร์ ถึง นานาย
ประพันธ์  บุตรพรม  ม. 
๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
เรียบโดยเครื่องตามแบบ 
อบต. กว้าง  ๔ ม.  ยาว  
๑,๘๐๐ ม. หนา  ๐.๑๕ 
ม. 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ มีถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๕ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักรปี 
๖๑ กว้าง  ๓ ม. ยาว  
๙๔๐ ม. ปี ๖๒-๖๕ 
กว้าง 3 ม. ยาว ๔๔๘ 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อย
กว่า ๑๔๔ ลบ.ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางบุญ
โฮม ถึง บ้านนายจรัส  
โพธิรุกข์ ม. ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

๓๕๐,๐๐๐ - - - - มีถนน 
คสล. ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนดินลูกรัง - - - ๒๕๕,๐๐๐ - มีถนนดิน ประชาชน กองช่าง 



ดินลูกรังจากบ้านนาง
บุญโฮม ถึง สะพาน
ขาว ม. ๖ 

ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

ลูกรังได้
มาตรฐาน 

ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

๓๓ โครงการซ่อมแซมถนน
จากบ้านนายสงวน  สี
ดาเกี้ยม ไปตามคลอง
ส่งน้ า ม. ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนตามท่ี
อบต.ก าหนดโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
เรียบด้วยเครื่องจักร  
กว้าง ๔ เมตร  ยาว 
๓๒๕ เมตร  สูง ๑.๕๐ 
เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
๕๖ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 



   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายรอบ
บ้านต่อจากจุดเดิม  
ม.๖ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตาม
แบบ อบต.) กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. 
 

- ๒๒๙,๐๐๐ - - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนจากประปาไปถึง
บ้านนายสงวนศักดิ์  
ดวงขุนลา  ม. ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนน(ตามแบบ 
อบต.) กว้าง ๔ เมตร  ยาว 
๗๒๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร โดยการลงหินคลุก
พร้อมเกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 

- - ๓๖๖,๐๐๐ - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายวิชัย ถึง 
บ้านนางมะลิวัลย์ ม. 
๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.(ตาม
แบบ อบต.) กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๒๑๘ เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ปี 
๖๒ = ๑๐๙ ม. ปี ๖๓ = 
๑๐๙ ม. 

- ๒๕๐,๕๐๐ - - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 
๕๗ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนน
จากถนนลาดยาง ถึง 
โรงเรียน 
หนองบัวปิยะนิมิต  ม. 
๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนน(ตาม
แบบ อบต. )กว้าง  ๔ 
ม.  ยาว  ๑,๑๕๐ ม. 
หนา  ๐.๑๐ ม. โดย
การลงหินคลุกพร้อม

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ถนนดิน
ลูกรังได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



เกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักร ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม. ๖  จาก
ถนนลาดยาง (เดิม) ถึง 
คลอง 9R - LMC  
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - ๕๐๔,๐๐๐ - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๙ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
กว้าง 3 ม. ยาว 448 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อย
กว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้าวัด (ต่อ
จากจุดเดิม ปี ๒๕๕๗) 
จากบ้านนายสมชาย
รักษาธูป ถึง คลอง 9R 
ม. ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
(ตามแบบ อบต.) กว้าง 
๖ เมตร  ยาว ๕๒๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. ปี ๖๑ = 
๒๖๐ ม. ปี ๖๒ = 

๘๙๗,๐๐๐ ๘๙๗,๐๐๐ - - - มีถนน 
คสล. ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



๒๖๐ ม.  
 

๕๘ 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.เชื่อม
ระหว่าง  ม. ๓ และ ม. 
๙ บ้านคุยเชือก 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - ๒๒๓,๐๐๐ - - มีสะพานที่
ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๔๒ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
กว้าง 3 ม. ยาว 448 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง

กองช่าง 



ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อยกว่า 
144 ลบ.ม. 

ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

๔๓ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๙ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร ปี 
๖๑ กว้าง ๓ ม. ยาว  
๗๐๕ ม. ปี ๖๒-๖๕ 
กว้าง 3 ม. ยาว ๔๔๘ 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๔๔ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๔ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักรปี 
๖๑ กว้าง  ๓ ม.  ยาว 
๗๐๕ ม. ปี ๖๒-๖๕ 
กว้าง 3 ม. ยาว ๔๔๘ 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๔๔ ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๙ 
 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านจาก
หน้าวัด ถึง ศาลา
กลางบ้าน  ม. ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างยกระดับ
ถนนคสล.(ตามแบบ
อบต.)กว้าง ๕ ม.  ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.ลงลูกรังไหล่ทาง 
๐.๕๐ ม. 
 

- - ๓๒๕,๐๐๐ - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๔๖ โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกจากบ้าน
นายบุญหนา ถึง ล าน้ า
ชี  ม. ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนโดยปรับ
เกลี่ยพื้นทางเดิมลงหิน
คลุกพร้อมเกลี่ยเรีบย
ด้วยเครื่องจักรตาม

- - ๓๕๕,๐๐๐ - - มีถนนดิน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป

กองช่าง 



แบบ อบต. กว้าง ๔ ม.  
ยาว  ๑,๑๕๐ ม.  หนา  
๐.๑๐ ม. 

มา 

๔๗ โครงการปรับปรุงทาง
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร  ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
กว้าง 3 ม. ยาว 448 
ม. หนา 0.10 ม. 
ปริมาณคลุกไม่น้อย
กว่า 144 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน
ล าเลียง
ผลผลิต
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ให้อยู่ใน
สภาพดี 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตรและ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางปุ่น 
ลือคอนค า ถึง คลอง 
3R  ม.๑  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

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

- - ๔๐๙,๕๐๐ - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๖๐ 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากหน้าบ้านนาย
ประดิษฐ์  สีอุดม – ไป
ถึงท่ีราชพัสดุ  ม.๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔.๕๐ 
ม.  ยาว ๓๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕  
 

- - - - ๘๑๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางบุญ
โฮม  เดชพุฒ – ที่ราช
พัสดุ  
ม.๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
ตามแบบ อบต. กว้าง 
๔.๕๐ ม.  ยาว  ๓๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๘๑๐,๐๐๐ - มีถนนดิน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเก็ง ไชย
ทุม ถึง บ้านนายเข็ม
ชาติ รุ้งรามา  ม.๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - - ๔๘๗,๕๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากนานาย
สมบูรณ์  ชารัตน์ ถึง นา
นายประสงค์  ชัยพิมพ์  
ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว  
๖๐๐  เมตร 

- - - - ๑,๑๗๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๖๑ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ม.๒ จากทางเข้า
หมู่บ้าน – ท่าศาลา 
พร้อมร่องระบายน้ า 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - - ๓,๓๖๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ม.๕  จากบ้าน
นางนงลักษณ์ อาจมุง
คุณ ถึง บ้านนายทวี  
เหล่าภักดี 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - - ๙๑๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๕ โครงการซ่อมแซมถนน
(ลงหินคลุก)จากจุดสาม
แยกท่ีนางสถิต แบ่ง
สันเที๊ยะ ถึงที่นายอัมพร  
ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - ๕๐,๐๐๐ - ปริมาณ
หินคลุก
หนาโดย
เฉลี่ย 
๐.๑๐  
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๖ โครงการซ่อมแซมถนน 
(ลงหินคลุก)  
ม.๕ จากโรงสีข้าวชุมชน 
ถึงบ้านนายค าผอง  พล
ประจักษ์ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนกว้าง ๔ เมตร  ยาว  
๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐  เมตร 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายรอบนอกเส้น
สระน้ านายริทองทร์  
ชนะบุญ  ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔.๐๐ 
ม.  ยาว ๒๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕  

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



 
๕๘ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  ม.๕ เชื่อมดอนปู่
ตาถึงแม่น้ าพอง 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - - - ๒๖๐,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๙ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ม.๖ จากบ้านนาง
กลุน  พลประเสริฐ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบอบต. กว้าง ๔.๐๐ 
ม.  ยาว  ๑๐๐ ม.  หนา  
๐.๑๕  ม. 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรจากจุดเดิม จาก
บ้านนายจีระพันธ์  ลุวอ 
ลงไปทางสะพานขาว 
9R  ม.๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
พร้อมเกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักร กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๔๐๐  เมตร หนา 
๐.๑๐ ม. 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๖๓ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายทวี  
โสภาประเทศ ถึง คลอง 
9R ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.(ตาม
แบบอบต.)กว้าง ๔.๐๐ 
ม.  ยาว  ๘๐ ม. หนา 
๐.๑๕  
 

- - - ๒๑๐,๐๐๐ - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  จากบ้านนาย
นิพนธ์  บุญแย้ม ถึง 
บ้านนายสายัญ  ทาพา  
ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

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

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. จากคลอง9R ถึง 
ประปาหนองโศก ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบอบต. กว้าง ๓.๐๐ 
ม.  ยาว  ๔๔๐ ม.  หนา  
๐.๑๕  ม. 

- - - - ๘๙๘,๐๐๐ มีถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



๖๔ โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุกจาก
โรงสีชุมชน ถึง บ้านนาง
นาง  ส่วยลี  ม.๘ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
พร้อมเกลี่ยเรียบด้วย
เครื่องจักร กว้าง ๓.๐๐ 
ม. ยาว  ๑๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๓๐,๐๐๐ - - มีถนนที่มี
ปริมาณ

หินคลุกไม่
น้อยกว่า 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๖๔ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

๖๕ โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองบัว 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยเพ่ือ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก
เล็ก 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองบัว 
จ านวน ๑ หลัง (ตาม
แบบที่ก าหนด) 

- ๓,๐๓๒,๓๐๐ - - - ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กท่ี
ได้
มาตรฐาน 

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่แข็งแรง
และ
ปลอดภัย
ส าหรับเด็ก
และบุคลากร 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 

๖๖ โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองบัว(ด้าน
ตะวันออกและ
ด้านหลัง) 

เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กและบุคลากร
และความเป็นสัดส่วน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ก่อสร้างรั้วศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.หนองบัว 
ยาว  ๖๖ เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กมี
รั้วที่
มั่นคง
แข็งแรง
เป็น
สัดส่วน 

เด็กเล็กและ
บุคลากรมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง
กอง

การศึกษา 

๖๗ โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองบัว
(ด้านหน้า) 

เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กและบุคลากร
และความเป็นสัดส่วน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ก่อสร้างรั้วและประตูศุนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
หนองบัว ยาว  ๒๘เมตร 
พร้อมป้ายหน้าศูนย์ฯ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กมี
รั้วที่
มั่นคง
แข็งแรง
เป็น
สัดส่วน 

เด็กเล็กและ
บุคลากรมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง
กอง

การศึกษา 



๖๘ โครงการเคลื่อนย้าย
เครื่องเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.หนองบัว 
พร้อมติดตั้ง 

   

เพ่ือความเหมาะสม
และปลอดภัยของเด็ก
เล็กอบต.หนองบัว 

เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น
พร้อมติดตั้งใหม่ไปไว้ที่ๆ
เหมาะสม 

- ๕๐,๐๐๐ - - - เครื่อง
เล่น
สนามอยู่
ใน
สถานที่ๆ
เหมาะสม 

เด็กเล็กอบต.
หนองบัวมี
ความ
ปลอดภัยใน
การเล่น
เครื่องเล่น 

กองช่าง
กอง

การศึกษา 

 
๖๕ 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๖๙ โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองบัว (หลังใหม่) 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสมาธิใน
การเรียนรู้และ
พัฒนาการที่ดี 
เพ่ือบรรเทาอากาศใน
ฤดูร้อน 

-จัดซื้อและติดตั้งพัดลม
แบบโคจรติดเพดาน
ขนาด ๑๖ นิ้ว (๔๐๐ 
มม.) จ านวน ๙ ตัว ราคา             
บาท 
-จัดซื้อและติดตั้งพัดลม
แบบโคจรติดผนัง ขนาด 
๑๖ นิ้ว (๔๐๐  มม.) 
จ านวน  ๑๕ ตัว  ราคา 

- ๗๒,๐๐๐ - - - มีพัดลมที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กๆไม่
ร้อนมากมี
สมาธิใน
การเรียนรู้
ดีขึ้น 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 

๗๐ โครงการปูกระเบื้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุย
เชือก 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีพ้ืนที่
สะอาดและถูก
สุขอนามัยในการท า
กิจกรรมและเพ่ือความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

งานปูกระเบื้องพ้ืนอาคาร 
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๘๖.๒๕  ตร.ม. 
งานเทพ้ืนคอนกรีต ขนาด
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๘๖.๒๕  
ตร.ม.  หนา  ๐.๐๕  
เมตร 

- - ๗๐,๐๐๐ - - ศูนยพัืฒนา
เด็กเล็กบ้าน
คุยเชือกมี
พ้ืนอาคารที่
สะอาดเป็น
ระเบียบ 

เด็กๆมี
พ้ืนที่
สะอาดใน
การท า
กิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา 

๗๑ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหลังคาศูนย์เด็ก
เล็กศูนย์หนองบัว 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กเล็กมี
ความมั่นคงแข็งแรงและ
อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
หลังคาให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็ก
หนองบัว
มั่นคง
แข็งแรง 

ศูนย์เด็ก
เล็กมีความ
มั่นคง
แข็งแรง
และอยู่ใน
สภาพที่ดี
ปลอดภัย

กองช่าง 



ส าหรับ
เด็ก 

 
๖๖ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้างต่อเติม
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านคุยเชือก 

-เพ่ือใช้ท ากิจกรรมของ
เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านคุยเชือก 
-ช่วยบังแดดและฝน
ส าหรับเด็กได้ 

ต่อเติมหลังคาขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๐๘ ตร..ม. (ตามท่ี
อบต.ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - มีพ้ืนที่ใช้
สอย
เพ่ิมข้ึน 
๑๐๘ ตร.
ม. 

มีพ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรม
ช่วยบังแดด
และฝนให้
เด็กได้ 

กองช่าง 

๗๓ โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนา ปรับปรุงเทพ้ืน ๕๐,๐๐๐ - - - - ขนาด บริเวณศูนย์ กองช่าง 



คสล.ศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านคุยเชือก 

เด็กให้เป็นระเบียบและ
สวยงาม 

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๓๕ ตร.ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

พ้ืนที่ได้
มาตรฐาน
ไม่น้อย
กว่า 
๑๓๕ ตร.
ม. 

พัฒนาเด็ก
มั่นคงแข็งแรง
และสะอาด
สวยงาม 

๗๔ โครงการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.หนอง
บัว (ศูนย์เด็กอบต.
หนองบัว และศูนย์เด็ก
บ้านคุยเชือก 

เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กท้ังสองศูนย์ให้ดีขึ้น
และซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุดเสียหายให้ดีและ
แข็งแรงปลอดภัย 

เพ่ือซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กทั้งสอง
ศูนยต์ามท่ี อบต.
ก าหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทั้ง ๒ 
ศูนย ์

ศูนย์พัฒนา
เด็กม่ันคง
แข็งแรง
ปลอดภัยกับ
เด็กและ
บุคลากร 

กองช่าง 

๗๕ โครงการก่อสร้างลาน
เสาธงหน้าลานกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กอบต.
หนองบัว 

เพ่ือก่อสร้างลานเสาธง
ให้แข็งแรง 

ก่อสร้างลานเสาธง
หน้าศูนย์เด็ก อบต.
หนองบัว(ตามที่อบต.
ก าหนด) 

๔๐,๐๐๐ - - - - จ านวน 
๑ ศูนย ์

มีลานเสาธง
ประกอบ
กิจกรรมที่ได้
มาตรฐาน
แข็งแรง 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้าง
หลังคาหน้าลานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
หนองบัว 

เพ่ือให้บริเวณหน้าศูนย์ฯ
มีร่มเงาส าหรับท า
กิจกรรม 

สร้างหลังคาหน้า
ศูนย์ฯตามท่ี อบต.
ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีหลังคา
บังแดด
ส าหรับ
เด็กท า
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

บริเวณหน้า
ศูนย์ฯมีร่มเงา
ส าหรับท า
กิจกรรม 

 

กองช่าง 
 

 



๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๗ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ า
ด้านหน้าลานอาคาร
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.
หนองบัว 

เพ่ือให้บริเวณรอบ
อาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
อบต.หนองบัว มี
ความสะอาด 
และเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ปรับปรุงพื้นท่ี
โดยรอบอาคารกู้ชีพ
กู้ภัย (ตามที่อบต.
ก าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ - - -  บริเวณรอบ
อาคารมี
ความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
สวยงาม 

มีความเป็น
ระเบียบ
เหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
กู้ชีพ 

กองช่าง  
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

๗๘ โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
อบต.หนองบัว 

เพ่ือปรับปรุงอาคารกู้
ชีพให้มั่นคงแข็งแรง
และสวยงาม 

ปรับปรุงทาสีอาคาร
และปูกระเบื้อง 
ซ่อมแซมห้องน้ า 
(ตามที่ อบต.ก าหนด) 

๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปรับปรุง
อาคารตาม
ความ
จ าเป็น 

อาคารมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 



๗๙ โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.หนองบัว 

เพ่ือปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กให้ดีขึ้น
และม่ันคง 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ดีขึ้นตามที่
อบต.ก าหนด 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง
สองศูฯย์ 

ศูฯย์เด็กเล็กมี
ความมั่นคง
สวยงาม 

กองช่าง , 
กอง

การศึกษา 
๘๐ โครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน 
คสล.ศาลากลางบ้าน  
ม.๑,๑๐ 

เพ่ือยกระดับถนนค
สล.ให้สูงขึ้น 

ก่อสร้างยกระดับ
ถนนคสล. กว้าง  ๕๐ 
ม.  ยาว  ๕๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๖๘ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  



   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จาก
บ้านนายด า  สาร
เมืองโฮมถึงสี่แยก
หน้าวัด(ต่อจาก
จุดเดิม) ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง   

๘๒ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จา
หน้าบ้านนางค า
ปุ่น เสมเหลา ถึง
หนองสีเสียด ม. 
๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง  

๘๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากสี่
แยกหน้าวัดถึง
ประตูโขงด้านทิศ
ตะวันตก ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

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

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง  

๘๔ โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลง

เพ่ือให้ประชาชน
ไดรับความสะดวก

ปรับพื้นทางเดิม
และลงหินคลุก

- - ๓๐,๐๐๐ - - ถนนที่
ได้รับการ

ประชาชน
สัญจรไปมา

กองช่าง 



หินคลุกจากหน้า
บ้านนายสวัสดิ์ 
ทองมาถึงบ้าน
นางหนูออน แก้ว
วิเศษ ม.๒ 

ในการสัญจรไปมา พร้อมเกลี่ยเรียบ
ด้วยเครื่องจักร 
กว้าง  ๓  ม.  ยาว  
๑๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๐  ม. 

ปรับปรุง 
ยาว ๖๐ ม. 

สะดวกขึ้น 

รวมทั้งหมด  ๑๕๙  โครงการ ๖,๖๓๙,๒๕๐ ๗,๔๕๗,๘๐๐ ๗,๓๗๙,๕๐๐ ๖,๖๖๖,๐๐๐ ๑๘,๖๐๐,๕๐๐    
๖๙ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงา
น๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอ
บหลัก 

๑ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ ๓ (จาก
บ้านนายศักดิ์สิทธิ์ – 
บ้านนางมุกดา พล
เยี่ยม) 
 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชนไม่ให้
ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า(ตามแบบ
อบต.)กว้าง ๐.๓๐ ม.  ยาว  
๔๐๐ ม.  ลึก ๐.๕๐ ม.   ปี ๖๑ 
= ๒๐๐ ม. ปี ๖๒ = ๒๐๐ ม. ท่อ
ผ่าซีกทั้งสองข้าง) 

๔๒๐,๐
๐๐ 

๔๒๐,๐
๐๐ 

- - - มีร่อง
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๒ โครงการท าความ
สะอาดร่องระบายน้ า
ที่อุดตัน ม. ๑ 

เพ่ือให้น้ าไหลหรือระบายได้
สะดวกขึ้นและไม่ให้ร่อง
ระบายน้ าอุดตัน 

ท าความสะอาดรื้อตะกอนที่อุด
ตัน ระยะทาง  ๑,๑๐๐๐ ม. 

- ๑๖๕,๐
๐๐ 

- - - รื้อร่อง
ระบายน้ า
ระยะทาง 
๑,๑๐๐ 
เมตร 

น้ าจาก
บ้านเรือน
ประชาชน
ไหลและ
ระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

๑ โครงการเปลี่ยนท่อ
น้ าเสียจุดบ้านนาย
ณรงค์ ลงล าน้ าชี 
(จากท่อขนาด ๘ นิ้ว 
เป็นท่อขนาด  ๑๒ 
นิ้ว) ม. ๑ 

เพ่ือให้น้ าเสียไหลได้สะดวก
ขึ้นเนื่องจากบ้านเรือนขยาย
มากขึ้น 

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

๒๐๐,๐
๐๐ 

- - - - น้ าจาก
บ้านเรือน
ประชาช
นไหลได้
สะดวก
ขึ้น 

น้ าจาก
บ้านเรือน
ประชาชน
ไหลและ
ระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้ามล า
น้ าพอง ระหว่างบ้าน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

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

- ๗๒๐,๐
๐๐ 

- -  มีสะพาน
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

กองช่าง 



คุยแพง  ม. ๔  กับ 
บ้านปากเปือย 

การสัญจร
ไปมา 

 
๗๐ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการวางท่อระบาย
น้ าหมู่ที่ ๓ จากบ้าน
นายธีระ ลง ร่อง
ระบายน้ า 

เพ่ือระบายน้ าจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. (ตามแบบ
อบต.) ระยะทาง  ๑๘๐ 
เมตร ขนาด  60  มม. 

- - - ๓๓๓,๐๐๐ - มีท่อ
ระบาย
น้ าที่ได้
มาตรฐาน 

น้ าจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างร่อง เพ่ือระบายน้ าเสียจาก ก่อสร้างร่องระบายน้ า - - ๓๑๕,๐๐๐ - - มีร่อง น้ าจาก กองช่าง 



ระบายน้ าข้างคลอง 
2L9R  ม.๓ (จากปาก
คลอง 2L9R – ที่นา
นายสกล  ดรสีนวล) 

บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๐.๓๐ ม.  ยาว  ๑๕๐ ม.  
ลึก ๐.๕๐ ม. 

ระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

๗ โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากบ้านนายทอง
พูล  รู้ลึก ถึง คลองจัด
รูป (ท่อขนาด ๖๐ 
มม.) ม. ๓ 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าขนาด  ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๓๕๐ เมตร 

๖๓๐,๐๐๐ - - - - มีร่อง
ระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าแบบครึ่งท่อ
หงายผ่าซีก จากจุดเดิม 
ถึง บ้านนายสมัย   
ศิริวิ  ม. ๔ 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างร่องระบาย 
คสล.(ตามแบบอบต.
ก าหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม.  
ยาว  ๑๖๗  ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - มีร่อง
ระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

 
๗๑ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ าเสียรอบ
หมู่บ้าน  ม.๓ 

เพ่ือระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

ลอกคลองร่องระบาย
น้ าเสียรอบหมู่ที่ ๓ 

- ๒๕๒,๐๐๐ - - - ร่องระบาย
น้ า  
ม. 3 ไม่อุด
ตัน 

น้ าเสียรอบ
หมู่บ้านไหล
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากบ้านนายค าตัน ถึง 
คลองชลประทาน 
ม. ๘ 

เพ่ือระบายน้ าเสีย
จากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วม
ขังถนน 

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

- - - - ๑,๖๖๗,๙๒๘ ร่องระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าซอยบ้าน
หมอฉัตราพร  ม. ๕ 

เพ่ือระบายน้ าเสีย
จากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วม
ขังถนน 

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

๒๒๒,๐๐๐ - - - - ท่อระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



๑๒ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าสายรอบ
จากบ้านนายสติ  ถุง
เถื่อน ถึง คลอง 9R 
ม. ๙ 

เพ่ือระบายน้ าเสีย
จากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วม
ขังถนน 

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

๒๙๑,๔๘๘ - - -  มีร่อง
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.สาย
รอบจาก บ้านนายสิน 
ชาติพงษ์ ถึงตลาดนัด
ชุมชน  ม. ๔  
 

เพ่ือระบายน้ าเสีย
จากบ้านเรือน
ประชาชนไม่ให้ท่วม
ขังถนน 

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

- - ๑,๓๖๐,๐๐๐ - - มีร่อง
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๗๒ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากบ้านนาย
อินทศักดิ์ (จุดเดิม) ถึง 
บ้านนางอ่อนจันทร์  ม. 
๑๐ 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๐.๓๐ ม.  ยาว ๑๘๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม   

- ๓๗๕,๐๐๐ - - - มีร่อง
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากบ้านนาย
อินทศักดิ์  ถึง บ้านนาง
บัวพาน 
 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๐.๓๐ ม.  ยาว ๑๖๐ 
ม. ลึก ๐.๕๐ ม   

๓๓๔,๐๐๐ - - - - มีร่อง
ระบายน้ า

ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า(ชนิดรางตื้น)
ต่อจากบ้านนายทอง
จันทร์ ศิริเมืองราช ถึง 
บ้านนายเพลิน โชคคูณ 
ม.3 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
รางตื้น กว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ยาว  ๑๔๐ เมตร 
ลึก  ๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๒๐,๐๐๐ - - มีร่อง
ระบายน้ า

ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากหน้าวัดถึง
หนองสีเสียด  ม.๒ 

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขังถนน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
รางตื้น กว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ยาว  ๑๓๕ เมตร 
ลึก  ๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - มีร่อง
ระบายน้ า

ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

 



๗๓ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ าลง
แม่น้ าชีตรงจุดบ้านนาย
ณรงค์  สีวันแก้ว ม.๑ 

เพ่ือระบายน้ าออกจาก
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ าขนาด  
๑๒  นิ้ว (ท่อ พีวีซี) 

- - ๑๕๐,๐๐
๐ 

- - ร่อง
ระบายน้ า  
ม. 3 ไม่
อุดตัน 

น้ าเสียรอบ
หมู่บ้านไหล
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

๑๘ โครงการแก้ไขร่องระบายน้ า
จากศาลากลางบ้าน ถึง บ้าน
นางค า  บุตรยะรี  

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

แก้ไขร่องระบายน้ า
(ตามแบบอบต.)กว้าง 
๐.๓๐ ม.  ยาว ๔๐๐ 

- - - - ๒๕๐,๐๐
๐ 

ร่อง
ระบายน้ า
ได้

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่

กองช่าง 



ม.๑ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. มาตรฐาน ท่วมขังถนน 
๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ า

จากศาลาประชาคมถึงหน้า
บ้านนายผ่าน  สีสุโหง   
ม.๒ 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

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

- - - - ๒๖๐,๐๐
๐ 

ท่อระบาย
น้ าได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า  ม.๕ จากบ้านนางค าภา 
ชัยพิเดช ถึง บ้านนางธุเรียน 
ฮงสี 

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

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

- - - ๑,๕๐๐,๐
๐๐ 

- มีร่อง
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า ม.๕ จากบ้านนายสอน 
อมูลราช ถึง ก าแพงวัดนคร
ชัย ด้านทิศตะวันตก  

เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
บ้านเรือนประชาชน
ไม่ให้ท่วมขังถนน 

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

- - ๒,๗๐๐,
๐๐๐ 

- - มีร่อง
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน 

น้ าเสียจาก
บ้านเรือน
ประชาชนไม่
ท่วมขังถนน 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๒๓  โครงการ ๒,๒๙๗,
๔๘๘ 

๑,๙๓๒,
๐๐๐ 

๕,๓๙๕,
๐๐๐ 

๑,๘๓๓,๐
๐๐ 

๒,๑๗๗,๙
๒๘ 

   

๗๔ 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร(ต่อจาก
จุดเดิม) ม. ๑ บ้านหนอง
ผือ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 

๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจากบ้านนายสมัย 
ล าพาย ถึงบ้านนายสงบ 
อุ่นทองดี ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ๖๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจากบ้านนางหนู
แดง สีพาชัย ถึง ล าน้ าชี 
ม. ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ๖๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
๗๕ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากนา
นายสุทัศน์ ประสพ
มงคล ถึง คลอง 9R ม. 
๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ปี ๖๑ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๐๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจาก
คลอง 9R ถึง โซ่งแจ้ง
จันทร์ ม. ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร
๑,๐๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรไปบึง
ควายน้อย ม. ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟระยะทาง 
๑,๕๖๐ เมตร
เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

- ๓๑๐,๐๐๐ - - - ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๕๖๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน
จากโรงรถนายวาสนา 
ถึง บ้านนายคารม พา
โนมัย(ออกท้ังสองด้าน)  
ม.๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟระยะทาง 
๑,๒๐๐ เมตร ๑.
จากบ้านนายหนู 
โคตรภูธร – บ้าน
นายปรีชา ขาม
ภะรา  ๒. จาก
บ้านนางจุฬาพร 
– บ้านนายบุญ
จันทร์ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ปี ๖๒ ขยาย
ไฟฟ้าแรงต่ า 
๑,๒๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๗๖ 
 
 



 
แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร ม. ๓ ไป
บ้านกอก ม. ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๕๒๐ 
เมตร 

- - - ๓๐๔,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 

๑,๕๒๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากนา
พ่อสรวงไปบึงกลาง ม. 
๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๕๖๐ 
เมตร 

- - - ๓๑๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๕๖๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจาก
นานาสุชา ถึง นานาง

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๖๐๐ 
เมตร 

- ๓๒๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า

การเกษตรใช้

กองช่าง 



แวง ม. ๔ เพียงพอ ๑,๖๐๐ เมตร อย่างทั่วถึง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจาก ม. 
๔ ไปบ้านคุยเชือก ม. ๓ 
,๙ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๕๒๐ 
เมตร 

- - ๓๐๔,๐๐๐ -  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๕๒๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้า

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
๗๗ 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากบ้าน
นายสิน ชาติพงษ์ ไป
บึงอิสานเขียว ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 

๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากนา
นางแหลมทอง ถึง นา
นายสน หาสีโน ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๓๒๐ 
เมตร 

- - - - ๒๖๔,๐๐๐ ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๓๒๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากนา
นายบุญธรรม ถึง นา
นายบุญล้วน ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๕๒๐ 
เมตร 

- - ๑๐๔,๐๐๐ - - ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๕๒๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เจากจุดเดิมนานายบัว
เรียนถึงคลองแห้ง (จุด
เตาอิฐนายปรีดา) จุด
กึ่งกลางทางลงบึงควาย
น้อย ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

โดยการลงหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- - - - ๓๖๐,๐๐๐ ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๘๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
๗๘ 

 
 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ือสูบน้ าจากคลอง 
9R ลงหนองแสบง ม. 
๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการสูบน้ า
ลงหนองแสบงเพ่ือใช้
ท าการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 

๑,๒๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสูบน้ าลง

หนอง 
แสบงเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจากจาก
บ้านนายประเสริฐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ๑,๒๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 



โคตรภูธร ถึง บ้านนาง
ฝ้าย ค าชะวงษ์ ม. ๔ 

เมตร 

๑๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
จากจุดเดิมนานาย
ปราโมทย์ ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ใข้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๕๖๐ 
เมตร 

- - - - ๓๑๐,๐๐๐ ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๕๖๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
จากนานายจรัส มุงคุณ
ค าซาว ถึง นานาย
ปรีชา อินทรส ม. ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ใข้อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐  ปี ๖๔ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๐๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๗๙ 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 



    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจาก
หนองโศกไปสะพานขาว 
ม. ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๒,๒๐๐ 
เมตร 

- ๔๔๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๒,๒๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากสวน
นายทวี ถึง นางละออง
(ตามล าห้วยกุดอ้ายลาย
สายเหนือ) ม. ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๖๐๐ 
เมตร 

- ๓๒๐,๐๐๐ - -  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 
๑,๖๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจาก
สะพานขาว(บ้านน้อย) 
ถึง ที่นานางจอม สีสุข 
ม. ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๒,๐๐๐ 
เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐  ปี ๖๒ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร
๒,๐๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรจากปาก
ทางท่าบ้าน ถึง หนองสา
ธารณดอนปู่ตา ม. ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๘๐๐ 
เมตร 

- - ๓๖๐,๐๐๐ -  ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๘๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 



เมตร 

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรไปห้วย
น้ าเค็ม ม. ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาดสายไฟ
ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร 

  ๒๕๐,๐๐๐   ปี ๖๓ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 
๑,๒๐๐ 
เมตร 

ปี ๖๑ ขยาย
เขตไฟฟ้า
การเกษตร 

๒,๐๐๐ เมตร 

กองช่าง 

๘๐ 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ เพ่ือให้ ปักเสาพาด - - - ๒๐๐,๐๐๐ - ปี ๖๔ ประชาชน กองช่าง 



การเกษตรจากนานางเบญ 
โพธิ์ธรรมพาด ถึง นานาย
ส าราญ ศรีกุญจร ม. ๗ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 

สายไฟ
ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

ขยายเขต
ไฟฟ้า

การเกษตร 
๑,๐๐๐ 
เมตร 

มีไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร
ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าจากบ้านนางบึ้ง ประพันธ์ 
ถึง บ้านนางสา จ าปาบุรี ม. 
๗ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟ
ระยะทาง 
๓๒๐ เมตร 

๘๐,๐๐๐ - - - - ปี ๖๑ 
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรง
ต่ า ๓๒๐ 
เมตร 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าจากบ้านนางชู ถึง ที่ตั้ง
ประปาหมู่บ้าน  
ม. ๘ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟ
ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ปี ๖๑ 
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรง
ต่ า ๘๐๐ 
เมตร 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากคลอง 3R-9R  
(ต่อจากจุดเดิม) ม. ๑๐(จุด
ไปโนนค้อ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาพาด
สายไฟ
ระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ปี ๖๑ 
ขยายเขต
ไฟฟ้า
การเกษตร 
๒,๐๐๐ 
เมตร 

ปี ๖๑ 
ขยายเขต

ไฟฟ้า
การเกษตร 
๒,๐๐๐ 
เมตร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในต าบลหนองบัว 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะส่อง

จัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและจ้าง
เหมาซ่อมแซม

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ต าบล
หนองบัว 

ไฟฟ้า
สาธารณะ
ได้รับการ

กองช่าง 



สว่างภายใน
หมู่บ้าน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้านทั้ง  
๑๐ หมู่บ้าน 

ซ่อมแซม 

รวมทั้งหมด  ๓๒  โครงการ ๕๒๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๗๕๘,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๐ - - - 
 

๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรต าบลหนองบัว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและเพ่ิม
รายได้ 

จัดอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนปีละจ านวน  
๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
อาชีพเสริม
รายได้เพ่ิมปี
ละ  ๕๐ คน 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
รายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



๒ โครงการถมที่ราชพัสดุของ
โรงเรียนเพ่ือสร้างเป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ม.๑ 

เพ่ือใช้เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ
มีสถานที่ออกก าลังกาย 

ถมที่ราชพัสดุตามท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ในพ้ืนที่
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ 

กองช่าง 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ (กลุ่มโรงสีชุมชน) 
บ้านหนองผือ 

เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพให้เข้มแข็งและ
เป็นการเพ่ิมรายได้
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณให้
กลุ่มโรงสีชุมชนบ้าน
หนองผือ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนปีละ 
1 ครั้ง 

กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

เพ่ือน าโครงการตาม
แนวพระราชด าริมาใช้
พัฒนาอาชีพ 

ครัวเรือนเข้าร่วม
กิจกรรมปีละ  ๕๐ 
ครัวเรือน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน
เข้าร่วม
โครงการ
เพ่ิมข้ึนปีละ  
๕๐  
ครัวเรือน 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนา
อาชีพและ
ความ
เป็นอยู่ที่ดี 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

รวมทั้งหมด  ๑๖   โครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - - - 
๘๒ 

 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๕ แผนงานด้านเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ าและระบายน้ าในพ้ืนที่
การเกษตร ม. ๓ 

เพ่ือขุดลอกคลองส่ง
น้ าที่ตื้นเขินเพ่ือให้น้ า
ไหลได้สะดวก และ
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ 
เมตร ลาดเอียง ๑:๑๕ 

- - - ๔๕๓,๐๐๐ - คลองส่งน้ าๆ
ไหลสะดวก 

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร
ได้ทั่วถึง 

กองช่าง 

๒ โครงการวางท่อเพ่ือสูบน้ า
จากคลอง 9R ลงหนอง
แสบง ม.๕ 

เพ่ือสูบน้ ากักเก็บไว้
หนองแสบงเพ่ือ
ประชาชนใช้ในการท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างวางท่อสูบน้ า
ตามท่ี อบต.ก าหนด  
ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร 

- ๘๔๒,๐๐๐ - - - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
๘๓ 
 

 
 



 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๕ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯปีละ  ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  
ครั้ง 

ประชาชนมีความรู้
ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๔ โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในต าบล
เป็นครอบครัวน าร่อง  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัว
ที่เข้าร่วม
เพ่ิมข้ึนปี

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง
ตามปรัชญา

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 



พอเพียงมาใช้ใน
ครอบครัวและชุมชน 

๕๐ ครัวเรือน ละ ๕๐ 
ครัวเรือน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕ โครงการส่งเสริมการ
ท าการเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนท า
การเกษตรแบบใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนการใช้
สารเคมี 

จัดอบรมให้ประชาชน 
๕๐ คร. ในการท า
การเกษตรอินทรีย์
และท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้
เอง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัว
ที่เข้าร่วม
เพ่ิมข้ึนปี
ละ ๕๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชนสามารถ
ท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้ 
เองได้ 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๖ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
พืชสมุนไพรและ
เพ่ือให้ประชาชนใช้
พืชสมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
พืชสมุนไพรและ
เพ่ือให้ประชาชนใช้
พืชสมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัว
ที่เข้าร่วม
เพ่ิมข้ึนปี
ละ ๕๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชนรู้
ประโยชน์ของ
สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

 
๘๔ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๕ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการจัดซื้อ
เครื่องตรวจวัดค่า
ของดินพร้อมอบรม
การตรวจวิเคราะห์
ดิน 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจ
วิเคราะห์ดินได้ 

จัดซื้อเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ดินและจัด
อบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดินปีละ 
๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อย่างน้อย
ร้อยละ๘๐ 
% ของผู้เข้า
อบรมตรวจ
วิเคราะห์ดิน
ได้ 

ประชาชน
สามารถ
ตรวจวัดค่า
ดินได้ 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๘ โครงการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคระบาดใน
ด้านปศุสัตว์ 

เพ่ือให้ความรู้ด้านโรค
ระบาดในสัตว์ 

จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนปีละครั้ง 
จ านวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
โรคระบาดใน
สัตว์เพ่ิมปีละ 
๕๐ คน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
โรคที่ระบาด
ในสัตว์เลี้ยง 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๙ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกผักโดย
ไม่ใช้สารเคมีและให้
ประชาชนมองเห็น
อันตรายจากสารเคมี 

จัดอบรมให้ความรู้
กับประชาชนเป็น
ครอบครัวน าร่อง
จ านวน  ๕๐ คร. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
เข้าร่วมปีละ 
๕๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชน
ได้
รับประทาน
พืชผักที่
ปลอด
สารพิษ 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 



๑๐ โครงการรณรงค์
ป้องกัน ก าจัดแมลง 
ศัตรูพืช หนูนา หอย
เชอรี่ 

เพ่ือลดและแก้ไข
ปัญหาการระบาดของ
แมลงและศัตรูพืช 

จัดซื้อน้ ายาปราบ
ศัตรูพืชพร้อม
แนะน าวิธีใช้ที่
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ช่วงที่มีการ
ระบาดของ
ศัตรูพืช 

ลดการ
ระบาดของ
ศัตรูพืช 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

รวมทั้งหมด   ๕๔  โครงการ ๒๒๐,๐๐๐ ๑,๐๖๒,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๖๗๓,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - 
๘๕ 
 

 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเรียนรู้สู่โลก เพ่ือเป็นการเรียนรู้นอก จัดกิจกรรมพาเด็กใน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเด็กโตใน เด็กมีโลก กอง



กว้างศึกษานอกสถานที่ ห้องเรียนโดยได้เห็น
ภาพจริงเป็นการเปิด
โลกทัศน์ของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กท้ังสอง
ศูนย์ไปเรียนรู้นอก
สถานที่ปีละ  ๑  ครั้ง 
ทั้ง ๒ ศูนย ์

ศูนย์เด็กท้ัง ๒ 
ศูนย ์

ทัศน์ที่กว้าง
ขึ้นได้เรียนรู้
โลกภายนอก 
ศูนฯย์เด็ก 

การศึกษา 

๒ โครงการเยี่ยมบ้านสาร
สัมพันธ์นักเรียน 

เพ่ือสานความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและศูนย์
พัฒนาเด็กเพ่ือรับทราบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไข
ปัญหาเด็ก 

ออกเยี่ยมบ้านเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กท้ังสองศูนย์ปีละ  ๑  
ครั้ง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เด็กนักเรียนทุก
คนในศูนย์
พัฒนาเด็กทั้ง ๒ 
ศูนย ์

เกิดความ
เข้าใจและ
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
ครู เด็ก และ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจใน 
การบริงานภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก 

จัดประชุม
คณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละ  ๒  ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กรรมการบริหาร
งานในศูนย์
พัฒนาเด็กมี
ประสิทธิภาพ 

การ
บริหารงาน
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เป็นไปอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการปฐมนิเทศเด็ก
และประชุมผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้
เข้าใจแนวทางการ
บริหารจัดการ
การศึกษาของศูนย์ฯ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ
และผู้ปกครอง 

ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยปี
ละ  ๒  ครั้ง  ทั้งสอง
ศูนย์ฯ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้ปกครองทุกคน
เข้าใจในการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
เด็ก 

ผู้ปกครองได้
เข้าใจแนว
ทางการ
บริหาร
จัดการ
การศึกษา
ของศูนย์ฯ 

กอง
การศึกษา 



 
๘๖ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็กปฐมวัย 

เพ่ือสร้างเสริมให้เด็ก
เล็กมีสุขภาพฟันที่ดี 
รู้จักวิธีดูแลและแปรง
ฟันในเบื้องต้น 
 

ตรวจสุขภาพฟันละจัดหา
แปรงสีฟันและยาสีฟันที่
เหมาะสมกับเด็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สุขภาพฟันที่ดี
ของเด็กใน
ศูนย์เด็ก 

เด็กเล็กมี
สุขภาพฟัน
ที่ดี รู้จักวิธี
ดูแลและ
แปรงฟันใน
เบื้องต้น 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจัดหาน้ าดื่มที่
สะอาดส าหรับเด็ก 

เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี
ของเด็ก 

จัดซื้อน้ าดื่มที่สะอาดหรือ
จัดซื้อเครื่องกรองน้ าที่ได้

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กทุกคนได้
ดื่มน้ าที่

เด็กมี
สุขภาพ

กอง
การศึกษา 



มาตรฐาน สะอาดมี
คุณภาพ 

อนามัยที่ดี 

๗ โครงการจัดท าแปลง
เกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
พืชผักสวนครัวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชและ
จดท าแปลงสาธิตการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กๆได้เรียนรู้
การอยู่แบบ
พอเพียง 

เด็กๆได้
เรียนรู้
กิจกรรม
นอก
ห้องเรียน 

กอง
การศึกษา 

๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 



   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นอบต.หนองบัว 

เพ่ือให้สนามเด็กเล่น
เหมาะสมกับเด็กและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 

ปรับตกแต่งสนามเด็ก
พร้อมจัดหาเครื่องเล่น
ของเด็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สนามเด็กเล่น
อยู่ในสภาพดี 
เด็กมีเครื่อง
เล่นที่
เหมาะสม 

สนามเด็ก
เล่น
เหมาะสม
กับเด็กและ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือเด็กได้ร่วมท า
กิจกรรมและกล้า
แสดงออก 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  
๒  ศูนย ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
วันเด็กปีละ
ครั้ง 

เด็กได้ร่วม
ท ากิจกรรม
และกล้า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กเกิดความรัก
แม่และกตัญญูว่าแม่มี
พระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อลูก 

จัดกิจกรรมวันแม่ เด็ก
และผู้ปกครองเด็กท้ัง  
๒ ศูนย ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
วันแม่ปีละ
ครั้ง 

เด็กเกิด
ความรักแม่
และกตัญญู
ว่าแม่มี
พระคุณที่
ยิ่งใหญ่ต่อ
ลูก 

กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมวัน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี จัดกิจกรรมวันพ่อ เด็ก ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม เด็กมีความ กอง



พ่อแห่งชาติ ความกตัญญูและเกิด
ความรักผูกพันธ์ในพ่อ 

และผู้ปกครองเด็กท้ัง  
๒ ศูนย ์

วันพ่อปีละ
ครั้ง 

กตัญญูและ
เกิดความรัก
ผูกพันธ์ใน
พ่อ 

การศึกษา 

                                                                                                                                                                 ๘๘ 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการติดตั้งโทรศัพท์
และอินเตอร์ความเร็ว

เพ่ือสืบค้นข้อมูลเพื่อ
น าข้อมูลมาจัดการ

ติดตั้งโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การท างานมี
ประสิทธิภาพ

สามารถ
สืบค้นข้อมูล

กอง
การศึกษา 



สูงศูนย์พัฒนาเด็กคุย
เชือก 

เรียนการสอน พัฒนา
เด็ก 

ความเร็วสูง มาก 
ขึ้น 

ได้เร็วขึ้น 

๑๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งสองศูนย์ 
จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 

๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ คนละ 
๑,๗๐๐ บาท 
(ข้ึนอยู่กับ
จ านวนเด็ก) 

เด็กมีสื่อการ
เรียนที่ดี
เหมาะสมกับ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

๑๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(พัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กท้ังสอง
ศูนย ์

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็ก
ทุกคน 

ครูได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การดูแลเด็ก 

กอง
การศึกษา 

๑๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์เด็กทั้ง
สองศูนย์ 

ศูนย์เด็กเล็กทั้งสอง
ศูนย ์

๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ ๘๔๕,๖๐๐ เด็กในศูนย์
ทั้งสองศูนย์
ทุกคน 

เด็กทุกคนได้
ทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

๘๙ 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม)  

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้
ทานอาหารเสริม 
(นม)  เพ่ือสุขภาพที่
แข็งแรง 

โรงเรียนทั้ง  ๕ 
แห่ง และศูนย์เด็ก
เล็กทั้งสองศูนย์ 

๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ ๑,๐๒๖,๓๔๗ เด็ก
นักเรียน
ทุกคน
และเด็ก
ในศูนย์
เด็กท้ัง
สองศูนย์ 

เด็กได้ทาน
นมทุกคน มี
พัฒนาการ
ที่เหมาะสม
กับวัย 

กอง
การศึกษา 

๑๗ โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 
ตามโครงการ
อาหารกลางวัน

เพ่ืออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ทั้ง  ๕ 
โรงเรียน  ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ตลอดปี โรงเรียน
บ้านหินแห่โนน
เมืองน้อย  
โรงเรียนบ้าน
หนองปลาเข็ง  
โรงเรียนบ้านคุย
แพง  โรงเรียน
บ้านคุยเชือก  

๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ เด็ก
นักเรียน
ทุกคนใน
โรงเรียน
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 



ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบัว ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านกอก
หนองผือ 

๑๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ของเด็กเล็กเพ่ือ
พัฒนากิจกรรม
คุณภาพผู้เรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กสังกัดอบต.
หนองบัว 

ค่าหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง
สองศูนย์ 

- ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ เด็กเล็ก
ทั้งสอง
ศูนย์
ได้รับค่า
สนับสนุน
การศึกษา
ครบทุก
คน 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๓. ยุทธศาสตร์ด้าน  การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



    ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอุดหนุน
โครงการแข่งขันกีฬา
(ล าน้ าชีเกมส์) ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาล าน้ าชี 

เพ่ือส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและ
ปลูกฝังให้เด็กรัก
การเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายให้
เหมาะสม 

เด็กนักเรียนใน
เครือศูนย์พัฒนา
การศึกษาล าน้ า
ชี อุดหนุนปีละ
ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็ก
นักเรียนทุก
คนใน
โรงเรียน
เครือศูนย์
พัฒนา
การศึกษา
ล าน้ าชี 

เด็กๆมี
พัฒนาการ
ร่างกายที่
แข็งแรงสม
กับวัยรู้จัก
ออกก าลัง
กายเล่น

กีฬา 

กอง
การศึกษา 

๒๐ โครงการอุดหนุน
โครงการลูกเสือ
เนตรนารี และยุว
กาชาด ของศูนย์
พัฒนาการศึกษาล า
น้ าชี 

เพ่ือสนับสนุนการ
เข้าค่ายท า
กิจกรรมของ
ลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด 

เด็กนักเรียนใน
เครือศูนย์พัฒนา
การศึกษาล าน้ า
ชี อุดหนุนปีละ
ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็ก
นักเรียนทุก
คนใน
โรงเรียน
เครือศูนย์
พัฒนา
การศึกษา
ล าน้ าชี 

เด็กรู้จัก
การท างาน

เป็นทีม 
รู้จัก

วิธีการใช้
ชีวิต เกิด
ความ
สามัคคี 

ช่วยเหลือ
กัน 

กอง
การศึกษา 

รวมทั้งหมด  ๙๙  โครงการ ๔,๐๑๓,๖๔๗ ๔,๒๐๓,๖๔๗ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๔,๑๔๓,๖๔๗ ๔,๑๔๓,๖๔๗ - - - 



 
๙๑ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ต าบลหนองบัว 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแล
ทุกคนที่
เข้าร่วม

ผู้สูงอายุและ
ผู้ที่ดูแล
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศึกษา 



รู้จักวิธี
ดูแลและ
ออกก าลัง
กายท่ี
เหมาะสม
กับวัย 

๒ โครงการประเพณีทอด
เทียนเข้าพรรษา 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

ถวายเทียนพรรษาให้วัด
ในต าบลหนองบัวทั้ง  ๗ 
วัด 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ประชาชน
ทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน
เข้าร่วม 

ประเพณี
ทอดเทียน
ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการประเพณีท้องถิ่น
บุญคูณลาน 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดขบวนแห่เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีบุญคูณ
ลานที่อ าเภอโกสุมพิสัย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน
ทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีบุญ
คูณลาน
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการ”มหกรรมข้าว
คูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง 
ของอ าเภอโกสุมพิสัย” 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีบุญ
คูณลานอ าเภอโกสุม
พิสัย 

อุดหนุนงบประมาณจัด
งานอ าเภอโกสุมพิสัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุนปี
ละ ๑ ครั้ง 

ประเพณีบุญ
คูณลาน
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา 

๙๒ 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๒ แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวันส าคัญทาง 
ศาสนาและประเพณี
ของไทย 

จัดกิจกรรมพาเด็กไป
ท าบุญที่วัดในวัน วิ
สาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วัน
มาฆบูชาและวัน
เข้าพรรษา  ทั้ง  ๒  
ศูนย ์

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กรู้จักวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

เด็กได้
เรียนรู้
เกี่ยวกับวัน
ส าคัญทาง 
ศาสนาและ
ประเพณี
ของไทย 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการวันไหว้ครู เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงความเคารพและ

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กทุกคน
ในศูนย์

เด็กได้แสดง
ความเคารพ

กอง
การศึกษา 



ความกตัญญูต่อครู เคารพ
คุณครู 

และความ
กตัญญูต่อ
ครู 

รวมทั้งหมด   ๓๕  โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 
 

๙๓ 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



๑ โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลหนองบัว 

เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬาของเด็กเยาวชน
และประชาชนใน
ต าบลหนองบัวและ
เกิดความสามัคคีรู้แพ้รู้
ชนะ 

จัดการแข่งขันกีฬา
และซื้ออุปกรณ์กีฬา
เพ่ือการแข่งกีฬาปีละ   
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

ประชาชน
และเยาวชน
รักการเล่น
กีฬา และมี
ความสามัคคี
รู้แพ้รู้ชนะ 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนระดับ
อ าเภอและจังหวัด 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
รักด้านการเล่นกีฬา 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการเข้าแข่งขันกีฬา
ของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนต าบลหนอง
บัว 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นักกีฬาทุก
ประเภทที่
เข้าร่วม 

เด็กเยาวชน
และ
ประชาชนรัก
ด้านการเล่น
กีฬา 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือสร้างสานสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
โกสุมพิสัย 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  
ครั้ง 

เกิด
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่
อ าเภอโกสุม
พิสัย 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกายและ
สร้างลานกีฬาทุก
หมู่บ้านในต าบล

-เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่และเครื่องออก
ก าลังกาย 
-เพ่ือส่งเสริมให้

จัดซื้อและติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกายปีละ  ๑ 
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ  ๑ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานที่และ
เครื่องออก
ก าลังกาย

กอง
การศึกษา 



หนองบัว ประชาชนรักการออก
ก าลังกาย 

ประชาชนรัก
การออก
ก าลังกาย
และสุขภาพ
ดี 

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กออก
ก าลังกายและเป็นการ
พัฒนาด้านร่างกายและ
จิตใจ 

จัดกิจกรรมด้านกีฬา
ส าหรับเด็กและซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาของเด็ก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กทุกคน
ในศูนย์
พัฒนา
เด็ก 

เด็กมี
สุขภาพที่ดี
ร่างกาย
ได้รับการ
พัฒนาที่

กอง
การศึกษา 



เหมาะสม
กับวัย 

รวมทั้งหมด  ๒๕   โครงการ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ - - - 
 

๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   ๓.๔ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการค่ายวิชาการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
เด็กเยาวชนมีความรู้ใน
ด้านภาษาต่างประเทศ 

จัดอบรมภาษอังกฤษ
ให้กับเด็กเยาวชน ปี
ละ  ๑ ครั้ง จ านวน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ  
๕๐ คน 

เด็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
ประชาชน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

จัดอบรมภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นปีละ  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ  
๕๐ คน 

ประชาชนได้
พัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

รวมทั้งหมด  ๑๐   โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 
 

๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกันดูแล
รักษาความสะอาดใน
ชุมชนตนเอง เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

รณรงค์การท าความ
ทั้ง ๑๐  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชนทั้ง  
๑๐ หมู่บ้าน
สะอาดน่า
อยู่ 

ชุมชนสะอาด 
ประชาชนมี
ความสามัคคี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๒ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกันและก าจัด
พาหะน าโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้ประชาชนและ
จัดซื้อทรายอะเบท
และน้ ายาเคมีฉีดพ่น
ยุง  ทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ลดการ
ระบาด
ไข้เลือดออก 

ไข้เลือดออก
ลดลงลูกน้ า
ยุงลายถูก
ก าจัด 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๓ โครงการรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทั้ง  ๑๐ ประชาชนมี กอง



ป้องกันโรคเอดส์ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

หมู่บ้าน ความรู้และ
รู้จักป้องกัน
โรคเอดส์ 

สาธารณสุข
ฯ 

๔ โครงการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมประชาชน
ให้ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส าหรับ
ประชาชนใน
ต าบลหนอง
บัว 

ประชาชนรัก
การออกก าลัง
กายและมี
สุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๙๗ 
 

 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

๕ โครงการปั่นจักยาน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในวันพ่อ
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมปั่นจัก
ยานเทิดพระเกียรติ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ  ๑ 
ครั้ง 

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๖ โครงการการแพทย์
ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย) 

เพ่ือบริการและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่เจ็บป่วย
ได้ทันท่วงทีและ
ปลอดภัย 

ช่วยเหลือบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลหนองบัวและผู้
ประสบเหตุ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ทุกคน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วถูก
วิธีและ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๗ โครงการอบรมแกนน า
ส่งเสริมด้านสุขภาพ 
(อสม. ) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าด้านส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน 

ฝึกอบรมแกนน าด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ (อส
ม. ) หมู่บ้านละ ๕ 
คน  รวม  ๕๐ คน   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบรมปี
ละ ๑ 
ครั้ง 

อสม. มีความรู้
ในการดูแล
สุขภาพคนใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๘ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

  

เพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน 

สนับสนุน
งบประมาณในการ
ท างานของ อสม.ทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ 
ครั้ง 

อสม.มี
งบประมาณใน
การท างานใน
หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๙๘ 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าน 

เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ต าบล
หนองบัว 

ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่อบรมให้
ความรู้กับประชาชน
และจัดหาวัคซีน
ส าหรับสุนัขและแมว
ในต าบลหนองบัว 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สุนัขและ
แมว
ได้รับ
วัคซีน
อย่าง
น้อยร้อย
ละ ๘๐ 

ลดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ต าบลหนองบัว 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๑๐ โครงการอบรม
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 

เพ่ืออบรมทบทวน
ความรู้ให้กับ

จัดอบรมทบทวน
ความรู้พนักงานกู้ชีพ

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ทุกคนปี
ละครั้ง 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง

กอง
สาธารณสุข



พนักงานกู้ชีพกู้ภัย ทุกคน ถูกวิธีและปลอดภัย ฯ 
๑๑ โครงการขับขี่

ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนและ
รู้จักกฎจราจรลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนในต าบลมี
ความรู้และวินัยเรื่อง
กฎหมายจราจรปีละ 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกคนที่
เข้า
อบรมรู้
กฎ
จราจร 

ประชาชนมีความรู้
กฎจราจรและขับขี่
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๑๒ โครงการอนุรักษ์
และพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
ความสมบูรณ์คงอยู่
ไม่ถูกท าลาย 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัด
กิจกรรม
ปีละครั้ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลและ
มีความสมดุลทาง 
ธรรมชาติ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
๙๙ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 



๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ  ม. ๑(ปีละ 
๓ โครงการ  จ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะขาด
สารไอโอดีน และส่งเสริม
ให้ทุกครัวเรือนบริโภค
เกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้านม
ในเบื้องต้นได้ เป็นการคัด
กรองและเฝ้าระวังมะเร็ง
เต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพที่ดี
ของมารดา 

-โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน = 
๖,๘๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  
= ๖,๖๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๖๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๑ 

-ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านม

ในสตรี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๑๔ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ   

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะขาด
สารไอโอดีน และส่งเสริม
ให้ทุกครัวเรือนบริโภค

-โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน = 
๖,๘๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ 
๑๐ 

ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



ม. ๑๐(ปีละ ๓ โครงการ  
จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐  
บาท 

เกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้านม
ในเบื้องต้นได้ เป็นการคัด
กรองและเฝ้าระวังมะเร็ง
เต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพที่ดี
ของมารดา 

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  
= ๖,๖๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๖๐๐ บาท 

พัฒนาการ
ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านม

ในสตรี 

 
๑๐๐ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
 

๑๕ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ  ม. ๒
(ปีละ ๓ โครงการ  
จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐  
บาท 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
บริโภคเกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้า
นมในเบื้องต้นได้ เป็น
การคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพที่
ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน = ๗,๕๕๐ 
บาท สมทบ= ๖๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก = 
๕,๑๕๐ บาท สมทบ =
๔๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
= ๕,๙๐๐ บาท สมทบ = 
๔๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนใน
หมู่ที่ ๒ 

-ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านม

ในสตรี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๑๖ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ   
ม. ๓(ปีละ ๓ 
โครงการ  จ านวน
เงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
บริโภคเกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้า

-โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน = ๖,๔๐๐ 
บาท สมทบ= ๖๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก = 
๘,๖๐๐ บาท สมทบ =
๔๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนใน
หมู่ที่ ๓ 

-ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านม

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



นมในเบื้องต้นได้ เป็น
การคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพที่
ดีของมารดา 

-โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
= ๕,๐๐๐ บาท สมทบ = 
๔๐๐ บาท 

ในสตรี 

 
๑๐๑ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ

-โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน = 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๔ 

-ประชาชนไม่
เป็นโรคขาดสาร

กอง
สาธารณสุข



สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ  ม. ๔(ปีละ 
๓ โครงการ  จ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐  บาท 

ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
บริโภคเกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้า
นมในเบื้องต้นได้ เป็น
การคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพที่
ดีของมารดา 

๕,๔๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  
= ๙,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 = ๕,๖๐๐ บาท 

ไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการตาม
วัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านมใน

สตรี 

ฯ 

๑๘ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ   
ม. ๕(ปีละ ๓ โครงการ  
จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐  
บาท 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
บริโภคเกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้า
นมในเบื้องต้นได้ เป็น
การคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

-โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน = 
๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  
= ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๕ 
 

ประชาชนไม่
เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการตาม
วัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านมใน

สตรี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



เด็กตามวัยและสุขภาพที่
ดีของมารดา 

 
๑๐๒ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ  ม. ๖(ปี

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน

-โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน = 
๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๖ 

-ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



ละ ๓ โครงการ  จ านวน
เงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

บริโภคเกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้า
นมในเบื้องต้นได้ เป็น
การคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพ
ที่ดีของมารดา 

โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  
= ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

พัฒนาการตาม
วัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านมใน

สตรี 

๒๐ โครงการอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ   
ม. ๗(ปีละ ๓ โครงการ  
จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐  
บาท 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
บริโภคเกลือไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้ใน
การคล าเต้านมในการ
ตรวจหาก้อนเนื้อที่เต้า
นมในเบื้องต้นได้ เป็น
การคัดกรองและเฝ้า
ระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัยและสุขภาพ
ที่ดีของมารดา 

-โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน = 
๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 
 = ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๗ 
 

ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการตาม
วัย 
-ลดอัตราเสี่ยง
มะเร็งเต้านมใน

สตรี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



๑๐๓ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการ
อุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ  ม. 
๘ (ปีละ ๓ 
โครงการ  
จ านวนเงิน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุก
ครัวเรือนบริโภคเกลือ
ไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้
ในการคล าเต้านมใน

-โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีน = 
๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๘ 

-ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

-ลดอัตรา
เสี่ยงมะเร็ง

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



๒๐,๐๐๐  บาท การตรวจหาก้อนเนื้อ
ที่เต้านมในเบื้องต้นได้ 
เป็นการคัดกรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามวัย
และสุขภาพที่ดีของ
มารดา 

แม่และเด็ก  
= ๗,๐๐๐ บาท 
-โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
= ๖,๐๐๐ บาท 

เต้านมในสตรี 

๒๒ โครงการ
อุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ   
ม. ๙(ปีละ ๓ 
โครงการ  
จ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ขาดสารไอโอดีน และ
ส่งเสริมให้ทุก
ครัวเรือนบริโภคเกลือ
ไอโอดีน 
- เพ่ือให้สตรีมีความรู้
ในการคล าเต้านมใน
การตรวจหาก้อนเนื้อ
ที่เต้านมในเบื้องต้นได้ 
เป็นการคัดกรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
-เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามวัย
และสุขภาพที่ดีของ
มารดา 

-โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีน = 
๖,๔๐๐ บาท 
-โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก  
= ๘,๖๐๐ บาท 
-โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
= ๕,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ในหมู่ที่ ๙ 
 

ประชาชนไม่
เป็นโรคขาด
สารไอโอดีน 
-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

-ลดอัตรา
เสี่ยงมะเร็ง

เต้านมในสตรี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



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  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๑  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุน
โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว (สปสช.) 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.
หนองบัว ในการดูแล
สุขภาพประชาชนในทุก
ด้าน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
หนองบัว ปีละ
ครั้ง 

๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ อุดหนุนตาม
รายหัว
ประชากรใน
ต าบล 

ประชาชน
ได้รับ

สวัสดิการ
ในการดูแล

สุขภาพ
ถ้วนหน้า
ทุกคน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวมทั้งหมด   ๕   โครงการ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑๑,๖๐๐ - - - 
 



๑๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเช่าสถานที่
ทิ้งขยะ 

เพ่ือให้มีสถานที่ใน
การทิ้งขยะในพ้ืนที่ 

เช่าสถานที่ทิ้งขยะ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ มีสถานที่
ทิ้งขยะ
ตลอดปี 

มีสถานที่
รองรับการทิ้ง
ขยะ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
๒ โครงการณณรงค์

และอบรมการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 

เพ่ือเป็นการลด
ปริมาณขยะในพ้ืนที่
ต าบลหนองบัว 
เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ร่วมกันคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนของ
ตนเอง 

รณรงค์ให้ความรู้
และประโยชน์ที่
ได้รับจากการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง  
ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณ
ขยะที่
ลดลงทั้ง  
๑๐  
หมู่บ้าน 

ประชาชน
เข้าใจถึง
ประโยชน์ใน
การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๓ โครงการจัดซื้อรถ
เก็บขยะ 

เพ่ือบริการประชาชน
และรองรับปริมาณ
ขยะที่เพ่ิมขึ้น 

ขนาด  ๖ ล้อ   ๖ 
ตัน ระบบไฮโดร
ลิกปริมาณกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
๖,๐๐๐ ซีซี  แบบ
เปิดข้างเทท้าย 

- ๒,๑๑๙,๐๐๐ - - - ประชาชน
ทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

สามารถ
บริการเก็บ
ขยะได้ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๔ โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ 

เพ่ือรองรับขยะจาก
บ้านเรือนประชาชน 

จัดซื้อถังขยะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละครั้ง ประชาชนมีที่
ใส่ขยะชุมชน
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



๕ โครงการจัดการน้ า
ทิ้งน้ าเสียใน
ครัวเรือน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การบ าบัดน้ าเสียจาก
ครัวเรือนก่อนปล่อย
ทิ้งลงคลองระบายน้ า 

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  
ครั้ง 

สภาพแวดล้อม
ในชุมชนดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

รวมทั้งหมด   ๒๑   โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๔๑๙,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 
๑๐๖ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรวมใจภักดิ์รัก
พ้ืนที่สีเขียว(ปลูกป่า
ชุมชน) 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าในชุมชน 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพ่ิมอย่างน้อยปีละ  
๑๐๐ ต้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อย่างน้อย
ปีละ ๑๐๐ 
ต้นปีละ ๑

พ้ืนที่ป่าใน
ชุมชนคงอยู่
และเพ่ิมข้ึน 

กอง
การเกษตร 



ครั้ง 

๒ โครงการจัดท าและ
ส ารวจแนวเขตถาวรที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพ่ือเป็นการป้องกันการ
บุกรุกที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ของประชาชน 

ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไม่
บุกรุกที่
สาธารณะ 

กอง
การเกษตร 

๓ โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า
สาธารณะเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค ในเขต 
อบต. 

เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภคให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส ารวจและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในพ้ืนที ่
อบต.หนองบัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อย่างน้อย
ปีละ ๒ 
ครั้ง 

น้ าที่ใช้อุปโภค
บริโภคอยู่ใน
เกณฑ์
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๓ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขอเวนคืนที่สา
ธารณบึงโดน หนองเดิ่น  
ม.๑,ม. ๑๐ 

เพ่ือขอคืนพื้นที่หนอง
น้ าสาธารณะ
ประโยชน์ 

ด าเนินการตาม
กระบวนการ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จะมีพ้ืนที่
หนองน้ า
เพ่ิมข้ึน 
๕๐๐ ไร่ 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กอง
การเกษตร 

๕ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์พืช
ต่างๆที่หายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่ 

จัดหาพื้นที่ส าหรับ
เป็นพื้นที่ในการ
เพราะปลูกและ
อนุรักษ์พันธุ์พืชหา
ยาก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พันธุ์พืช
ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ใช้
ประโยชน์
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

กอง
การเกษตร 

๖ โครงการป้องกันโรค
ระบาดในด้านปศุสัตว์
และสัตว์เลี้ยง 

-เพ่ือป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคระบาดใน
สัตว์ทุกประเภท 
-ลดการระบาดของ
โรคจากสัตว์สู่คนและ

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนและจัดหา
ยาหรือวัคซีนในการ
ป้องกันโรคระบาด
ต่างๆในสัตว์ทุก

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ทั้ง  10 
หมู่บ้าน 

ลดการ
ระบาดของ
โรคในสัตว์สู่
คนและสัตว์สู่
สัตว์ 

กอง
การเกษตร 



จากสัตว์สู่สัตว์ ประเภท 
รวมทั้งหมด   ๒๘  โครงการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ - - - 

๑๐๘ 
 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ตั้งจุดตรวจและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปี

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ปีละ  ๒  
ครั้ง 

ประชาชนมี
ความ

ส านักปลัด 
งาน



ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

ใหม่และสงกรานต์ ปลอดภัยลด
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ป้องกันฯ 

๒ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือฝึกอบรมความรู้ด้าน
ป้องกันภัยให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนชุดใหม่ 

จัดอบรมความรู้ด้าน
ป้องกันภัยให้กับอปพร.
ชุดใหม่ 

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

รู้จักการ
ป้องกันภัย
และสามารถ
ให้ความ
ช่วยเหลือคน
อ่ืนได้เพ่ิม
ศักยภาพ อป
พร 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

๓ โครงการอบรมหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย 

เพ่ืออบรมทบทวนความรู้
ให้กับพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 

จัดอบรมทบทวนความรู้ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ปีละ  ๑  
ครั้ง 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
อย่างถูกวิธี
และปลอดภัย 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

๔ โครงการจัดซื้อชุดแต่ง
กายอปพร. 

เพ่ือให้ อปพร.มีชุด
ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ 

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

มีชุดที่เป็น
ระเบียบใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

 
๑๐๙  

 
 



 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการรณรงค์และ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึง
ขั้นตอนการดับไฟป่าที่
ถูกวิธีเพ่ือความปลอดภัย
และลดการสูญเสีย ผู้เข้า
อบรมเข้าใจและปฏิบัติ
จริงได้ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลหนองบัว จ านวน  
๕๐  คน 

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

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับไฟป่า
และวิธีป้องกัน 
ควบคุมไฟป่า
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

๖ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านป้องกันภัยแก่

เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
การป้องกันภัยด้านต่างๆ

จัดอบรมการป้องกัน
ภัยในเบื้องต้นให้กับ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ  ๑ ครั้ง ประชาชนรู้จัก
วิธีป้องกันภัย

ส านักปลัด 
งาน



ประชาชน ในเบื้องต้น ประชาชน ในเบื้องต้นได้ ป้องกันฯ 
๗ โครงการจัดซื้อชุด

พนักงานดับเพลิงและ
อุปกรณ์ป้องกันไฟ 

เพ่ือให้พนักงานดับเพลิง
มีชุดที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยและมีอุปกรณ์ 
ป้องกันภัยเวลาเผชิญ
เหตุไฟไหม้ 

จัดซื้อชุดดับเพลิงและ
อุปกรณ์ป้องกันภัยที่ได้
มาตรฐาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พนักงาน
ดับเพลิงมี
ชุดและ
อุปกรณ์

ป้องกันไฟที่
ได้มาตรฐาน 

พนักงาน
ดับเพลิงมีชุดที่
ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

๘ โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพ
กู้ภัย 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีชุด
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
เป็นระเบียบ 

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

พนักงานมีชุด
ที่เหมาะสม
เป็นระเบียบ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

๑๑๐ 
 
 

 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๙ โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้า 

เพ่ือบริการประชาชน
ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน 

จัดซื้อรถกระเช้า
อเนกประสงค์ 
บริการประชาชน 
(ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

สามรถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อนได้
รวดเร็วและ
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการติดตั้งถัง
ดับเพลิงประจ าหมู
บ้าน 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ติดตั้งถังดับเพลิงทั้ง  
๑๐ หมู่บ้าน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือเป็นการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีให้พร้อมในการ
เผชิญเหตุ 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยปีละ  
๑  ครั้ง 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อย่างน้อย
ปีละ ๑ 
ครั้ง 

ประชาชน
และ
หน่วยงาน
ราชการที่
เข้าร่วมมี
ความรู้และ
เข้าใจเมื่อ
เกิดเหตุ
ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 



รวมทั้งหมด   ๔๙   โครงการ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ - - - 
 

๑๑๑ 
 

 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ 

เพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบลที่
ประสบภัยธรรมชาติ 

ประชาชนทั้ง  ๑๐  
หมู่บ้าน 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ทุก
ครอบครัว
ที่ประสบ
ภัย
ธรรมชาติ
ในต าบล 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

รวมทั้งหมด   ๕   โครงการ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - - 



 
๑๑๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนถึงพิษภัยยา
เสพติดเพ่ือลดการ
ระบาดของยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
และอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้เพื่อ
ห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๒ โครงการค้นหาผู้ติดยา
เสพติดเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟู 

เพ่ือลดจ านวนผู้ติดยา
เสพติด บ าบัดการติดยา
และฝึกอาชีพให้กับผู้ที่
ผ่านการบ าบัดแล้ว 

เพ่ือน าผู้ติดยาเสพติด
เข้าบ าบัดฟ้ืนฟู และฝึก
อาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
การบ าบัดฟ้ืนฟูแล้ว 
ทุกคนที่ตรวจเจอ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ติดยาทุก
คนได้รับ
การบ าบัด
และฟ้ืนฟู
และฝึก
อาชีพ 

จ านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง
และมีอาชีพ
เสริมท า 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๓ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 

เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งมี
ความสามัคคี 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ฝึกอบรม
ทบทวนปี
ละ  ๑  
ครั้ง 

ชุมชนเข้มแข็ง
คนในชุมชนมี
ความสามัคคี 

ส านักปลัด 

๔ โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพ่ือให้เกิดความรักใน
สถาบันส าคัญของชาติ
และความสามัคคี 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติปีละ ๑  ครั้ง 
ประชาชนทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
ทุกคนรัก
ในสถาบัน

ชาติ 

ประชาชนรัก
ในสถาบันและ
เกิดความ
สามัคคี 

ส านักปลัด 

รวมทั้งหมด   ๒๐  โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 
 

๑๑๓ 



 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๖ แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพสามารถดูแล
สุขภาพตัวเองได้ 

ฝึกอบรมเรื่องการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมกับ
วัยปีละ ๕๐ ราย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่
ผ่านการ
อบรมดูแล
สุขภาพ
ตัวเองได้ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี
ดูแลตัวเอง
ได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูและคนพิการ 

เพ่ือให้ผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการได้มี
ความรู้และพ่ึงตนเอง

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ เรื่องสวัสดิการที่

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้พิการ
และผู้ดูแล
ผู้พิการทุก

ผู้พิการมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



ได้ ควรได้รับ ปีละ ๓๐ 
ราย 

คน 

๓ โครงการก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือและได้รับ
ความสะดวกในการมา
ติดต่อราชการ 

จัดท าห้องน้ าหรือที่จอด
รถและทางลาด ส าหรับ
ผู้พิการทุกคนที่มา
ติดต่อราชการ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ผู้พิการทุก
คนที่มา
ติดต่อ

ราชการ 

ผู้พิการ
ได้รับความ
สะดวกใน
การมา
ติดต่อ
ราชการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ช่วยเหลือให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ  หรือคน
ยากจน 

ก่อสร้าง  ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ได้รับการคัดเลือกจาก
ประชาคมแต่ละ
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทุก
ครอบครัว
ที่ผ่าน
เกณฑ์ที่
ผ่าน
ประชาคม
หมู่บ้าน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวมทั้งหมด   ๒๐   โครงการ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ - - - 
๑๑๔ 

 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๖ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เพ่ือให้ผู้พิการ
ได้รับสวัสดิการใน
การยังชีพ 

ผู้พิการทุกคนที่ขึ้น
ทะเบียนผู้พิการ 

๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑๐๐%  
ของผู้ขึ้น
ทะเบียน 

ผู้สูงพิการมี
สวัสดิการที่
ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๒ โครงการ

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการใน
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุทุกคนที่ขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ 

๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๘,๑๓๘,๘๐๐ ๑๐๐%  
ของผู้ขึ้น
ทะเบียน 

ผู้สูงอายุมี
สวัสดิการที่
ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๓ โครงการ

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มา
แสดงตนขอรับเบี้ย
ยังชีพทุกราย 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
๑๐๐% 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับ
สวัสดิการ
เบี้ยงยังชีพ
ทุกราย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวมทั้งหมด   ๑๕   โครงการ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ ๙,๘๐๖,๘๐๐ - - - 
๑๑๕ 

 



 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

เพ่ือให้สถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุก
วัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกในครอบครัว 
เรื่องความรุนแรงและ
บทบาทหน้าที่ของคนใน
ครอบครัว ปีละ ๓๐ คร. 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ทั้ง ๓๐ คร.มี
ความเข้มแข็ง
ครอบครัว
อบอุ่น 

ครอบครัวใน
ชุมชนมีความรัก
สามัคคี
ครอบครัว
อบอุ่น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



๒ โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสตรี 

เพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี
และเพ่ิมศักยภาพใน
การมีส่วนร่วมในกา
พัฒนาสังคมในชุมชน
มากขึ้น 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สตรีเรื่อง บทบาทการ
เป็นผู้น าของสตรีใน
สังคม ปีละ ๔๐ ราย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สตรีมีบทบาท
และศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนใน
สังคม ปีละ 
๕๐ คน 

สตรีเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ของตนเองและ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ชุมชนมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การฝึกตนเองให้เป็น
ผู้น าที่มีศักยภาพ ปีละ  
๓๐ ราย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กเยาวชน 
๓๐ คน 

เด็กเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
มีความรู้
ความสามารถ
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔ โครงการสร้างเด็ก
สร้างอาชีพ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และ
อาชีพเสริม 

ฝึกอบรมเด็กเยาวชนใน
การท างานฝีมือ จ านวน 
ปีละ  ๕๐ ราย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเยาวชน  
๕๐ คน 

เด็กเยาวชนมี
อาชีพเสริมและ
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๑๖ 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม 
   ๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานต าบล
หนองบัว 

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนา
ต าบลหนองบัว 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ทั้ง  ๑๐ หมู่บ้าน ปีละ
ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ทุกครัวเรือน
ในต าบล 

เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ต าบล 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖ โครงการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขแบบ ABC 

เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อเป็นการ
ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 

จัดอบรมการจัดท า
บัญชีครัวเรือน
ครอบครัวน าร่องทั้ง  
๑๐ หมู่บ้านๆละ  ๕ 
ครัวเรือน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครอบครัวน า
ร่องทุก
ครัวเรือนท า
บัญชี
ครัวเรือนได้
เพ่ิมปีละ ๕๐ 
คร. 

ครอบครัวน า
ร่องทุก
ครัวเรือนท า
บัญชี
ครัวเรือนได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวมทั้งหมด   ๓๐ โครงการ 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  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
    ๔.๗  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุน
โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองบัว 

เพ่ือสวัสดิการที่ดีของ
คนในต าบลหนองบัว
และเพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข็ง

สมาชิกกองทุนฯทุกคน
ในต าบล  อุดหนุนปีละ
ครั้ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สมาชิกทุก
คนใน
กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน
เข้มแข็ง

ประชาชน
มี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



พ่ึงตนเองได้ ชุมชนต าบล
หนองบัว 

สวัสดิการ
ที่ด ี

รวมทั้งหมด   ๔   โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - - 
๑๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
โครงการที่เกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 



    ๒.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
คุยเชือก ม๓ และ ม.
๙ ต.หนองบัวถึงบ้าน
ดอนโพธิ์ ต.เหล่าบัว
บาน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

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

๑๑,๕๐๕,๐๐๐ - - - - มี
ถนนลาดยาง
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
หนองปลาเข็ง ม. ๗ 
ต.หนองบัวถึงบ้าน
ดอนโพธิ์ ต.เหล่าบัว
บาน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
(ตามมาตรฐานกรมทาง
หลวง)กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๗๐๙ เมตร   

๘,๕๐๕,๐๐๐ - - - - มี
ถนนลาดยาง
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
หนองผือ ม.๑๐ ต.
หนองบัวถึงบ้าน

หนองล่าม ต.เหล่าบัว
บาน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
(ตามมาตรฐานกรมทาง
หลวง)กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว ๖๕๐ เมตร 

๗,๑๕๐,๐๐๐ - - - - มี
ถนนลาดยาง

ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 



๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านหนอง
ผือ ม. ๑,๑๐ ต าบล
หนองบัว ถึงบ้าน
หนองบัว ต.เหล่าบัว
บาน อ าเภอเชียงยืน   

จ.มหาสารคาม 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายรหัส
ทาง มค.ถ ๑๒๐-๐๑ 
เริ่มจาก กม.ที่ ๐+
๕๐๐ – กม.ที่ ๓+๔๗๙ 
ระยะทาง ๒,๙๗๙ 
กิโลเมตร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร)  

- - - ๘,๑๗๑,๗๐๐ - มีถนน
คอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การสัญจรไป
มา 

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 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๑ โครงการก่อสร้าง
พนังกันตลิ่งพังจาก
แม่น้ าพอง ม.๔ 
บ้านคุยแพง (รอบ
วัดสว่างศรีวิลัย) 

เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
ของแม่น้ าพอง 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง
พังระยะทาง  ๑๗๐ 
เมตร  (ตามแบบ
กรมโยธาและผัง
เมือง) 

- - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - - มีพนังกั้นติ่ง
พังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกัน
ตลิ่งพังจาก
การกัด
เซาะน้ าชี 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
พนังกันตลิ่งพังจาก
แม่น้ าชี ม.๑๐ บ้าน
หนองผือ 

เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
ของแม่น้ าชี 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง
พังระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร (ตาม
แบบกรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 

- - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีพนังกั้นติ่ง
พังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกัน
ตลิ่งพังจาก
การกัด
เซาะน้ าชี 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
พนังกันตลิ่งพังจาก
แม่น้ าชีจากหน้า
โรงเรียนกอกหนอง
ผือ ถึง ท่าทาง
เกวียน ม.๑ บ้าน
หนองผือ 

เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
ของแม่น้ าชี 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง
พังระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร (ตาม
แบบกรมโยธาธิการ
และผังเมือง) 

- - - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ มีพนังกั้นติ่ง
พังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกัน
ตลิ่งพังจาก
การกัด
เซาะน้ าชี 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง
พนังกันตลิ่งพังจาก
แม่น้ าชี ม.๒ บ้าน
กอก 

เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง
จากการกัดเซาะ
ของแม่น้ าชี 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง
พังระยะทาง  
๑,๐๐๐ เมตร (ตาม
แบบกรมโยธาและ
ผังเมือง) 

- - - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ มีพนังกั้นติ่ง
พังที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกัน
ตลิ่งพังจาก
การกัด
เซาะน้ าชี 

กองช่าง 

 
๑๒๐ 



 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้าง
สะพาน  คสล. ข้าม
ล าน้ าพอง ระหว่าง
บ้านคุยแพง ม.๔ 
กับบ้านปากเปือย 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

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

- - - ๗๒๐,๐๐๐ - มีสะพาน 
คสล. ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

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

๑๒๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๕  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะ 
ได้รับ 

รับผิดชอบ 
หลัก 

๑ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรบึง
อ้อมแก้ว ม. ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้
ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง 
๑๕๐ เมตร ยาว ๑๙๒ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ 
เมตร 

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

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรหนอง
กุดอ้ายลาย ม. ๗ 
และ ม. ๘ บ้าน
หนองปลาเข็ง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้
ตลอดปี 

ขุดลอกหนองกว้าง 
๔๐ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๒.๕ เมตร 

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

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรบึง
ยาว ม. ๑๐ บ้าน
หนองผือ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้
ตลอดปี 

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

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

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรบึง
โดน ม. ๑๐ หนอง
ผือ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้
ตลอดปี 

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

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

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร

ขุดลอกหนองกว้าง 
๖๕ เมตร ยาว ๑๐๐ 

- - ๖๕๐,๐๐๐ - - กักเก็บน้ าได้ 
๑๖,๒๕๐ 

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า

กองช่าง 



เพ่ือการเกษตรบึง
สองชั้น ม. ๑๐ 

และอุปโภค ได้
ตลอดปี 

เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ 
เมตร 

ลบ.ม. การเกษตร 

๑๒๒ 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๕  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรบึง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้ตลอด

ขุดลอกหนองกว้าง 
๑๘๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 

- - - - ๓,๒๔๐,๐๐๐ กักเก็บน้ า
ได้ 
๘๑,๐๐๐ 

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 



แสนพัน ม.๒ บ้าน
กอก 

ปี ๒.๕ เมตร
(โดยประมาณ) 

ลบ.ม. 

๗ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรบึง
ควายน้อย ม. ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้ตลอด
ปี 

ขุดลอกหนองกว้าง 
๑๐๐ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๒.๕ เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ า
ได้ 
๔๐,๐๐๐ 
ลบ.ม. 

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรหนอง
บอน ม. ๕  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้ตลอด
ปี 

พ้ืนที่ขุดไม่น้อยกว่า 
๒๒,๔๑๑ ตร.ม. ลึก 
๓.๐๐ ม. ลาดเอียง 
๑:๒ ปริมาณขุด 
๑๐๑,๔๐๑ ลบ.ม. 

- ๒,๘๙๘,๐๐๐ - - - กักเก็บน้ า
ได้ 
๗๕,๐๐๐ 
ลบ.ม. 

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรหนอง
โง้ง ม. ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้ตลอด
ปี 

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

- - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ กักเก็บน้ า
ได้ 
๑๐๐,๐๐๐ 
ลบ.ม. 

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรหนอง
อ้อ ม. ๓  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภค ได้ตลอด
ปี 

ขุดลอกหนองกว้าง 
๑๖๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๒.๕ เมตร 

- - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ า
ได้ 
๗๒,๐๐๐ 
ลบ.ม. 

ประชาชนมี
น้ าใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
๑๒๓ 

 
 



 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๕  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นกุดอ้ายลาย จุด 
ม. ๗ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นกุดอ้ายลาย 
กว้าง ๔๐ ม.  สูง  
๒ ม. 

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - มีฝายน้ า
ล้นที่ได้
มาตรฐาน 

กักเก็บน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขุดลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตรหนอง
บัว  ม.๙ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองบัว
กว้าง 160 ม. 
ยาว  180 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.5 ม. 

- - - ๒,๘๘๐,๐๐๐ - กักเก็บน้ า
ได้ 
๘๖,๐๐๐ 
ลบ.ม. 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๑๒   โครงการ - ๒,๘๙๘,๐๐๐ ๓,๕๓๐,๐๐๐ ๑๔,๓๘๐,๐๐๐ ๙,๙๔๐,๐๐๐ - - - 
 



    ๒.๓  แผนงานเคหะชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางโค้งหน้าบ้าน
นายพรม  ถาปราบมาตย์  
ม.๒ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามมาตรฐานกรม
ทางหลวง จ านวน  
๑๐ จุด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  ๑ๆ 
จุด 

ประชาชน
ได้รับไฟฟ้า
ส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  ๑  โครงการ - ๓๐๐,๐๐๐ - - -    
๑๒๔ 

 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๒/๑ 

                            ๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
   ๒.๖ แผนงานการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการพัฒนาฝาย
มหาสารคามเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  ม.๙ 

เพ่ือประชาชนจะได้มี
รายได้จากการมี
แหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ 

พัฒนาฝาย
มหาสารคามเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ที่
เพ่ิมข้ึน
ของ
ประชาชน
จากการมี
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิม
จากการมี
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๒ โครงการปรับปรุง
หนองอีสานเขียว ม.๔ 

เพ่ือเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลา 

ปรับปรุงหนองอีสาน
เขียวให้เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลา 

- - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ในพ้ืนที่ทุก
คนได้รับ
ประโยชน์ 

มีแหล่ง
เพาะพันธุ์
ปลาและเป็น
แหล่งอาหาร
ของ
ประชาชน 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองบอน ม.๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนที่
สะอาดและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
บอนให้สวยงามเป็น
สถานที่พักผ่อน 

- - - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ทุกคนใน
พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่
พักผ่อนและมี
แหล่งน้ า
ส าหรับการ
อุปโภค
บริโภค 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

รวมทั้งหมด   ๑๐   โครงการ - - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
๑๒๕ 



 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 

๑ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน
ส าหรับส านักงาน 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดใน
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตามส านัก

งบประมาณ  ณ  เดือน
สิงหาคม  2559   จึงต้อง
ด าเนินการจัดซื้อตามราคา

ท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - กอง
การศึกษา 



๒ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ส าหรับ
ส านักงาน (ศูนยค์ุยเชือก 

ปีละ ๑ เครื่อง) 

ระดับความละเอียดจอภาพ  
1,920 X 1,080  พิกเซล   

ขนาดจอภาพขั้นต่ า  32  
นิ้ว  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล

ในตัว 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - - กอง
การศึกษา 

๓ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อไมล์ลอยพร้อม
เครื่องขยายเสียงแบบ

พกพา  
(ศูนย์คุยเชือก) 

เป็นไมล์ลอยพร้อมเครื่อง
ขยายเสียง  แบบพกพา  

ไมล์ขนาดเล็กติดกับคอเสื้อ
ได้ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ - - - กอง
การศึกษา 

๔ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
ส านักงาน 

 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดใน
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตามส านัก

งบประมาณ  ณ  เดือน
สิงหาคม  2559   จึงต้อง
ด าเนินการจัดซื้อตามราคา

ท้องถิ่น 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - กอง
การศึกษา 

๕ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน (ศูนย์

หนองบัว ๒ เครื่อง) 

ตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  

สิงหาคม  2559 

๑๖,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ - - กอง
การศึกษา 

๖ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ส าหรับงานส านักงาน
(ศูนย์หนองบัวและคุย
เชือก ปีละ ๑ เครื่อง) 

ชนิด  LED มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200x600  dpi  มี

ความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาที 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ - กอง
การศึกษา 



๑๒๖ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร  40 ช่อง ส าหรับ

งานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  4  ชั้น  
ชั้นละ  10  ช่อง  มีล้อเลื่อน 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - - - กอง
การศึกษา 

๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
ส าหรับงานส านักงาน 

ชนิด  LED มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า  

1,200x600  dpi  มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  30  

หน้าต่อนาที 

- - ๗,๙๐๐ - - กอง
การศึกษา 

๙ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก  ความกว้างของ
โต๊ะหมู่ขนาด  9  นิ้ว  มี

ฐานรองโต๊ะหมู่  มีโต๊ะแท่นบูชา  
9  ชิ้น 

๘,๕๐๐ - - - - กอง
การศึกษา 

๑๐ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร  40 ช่อง ส าหรับ

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  4  ชั้น  
ชั้นละ  10  ช่อง  มีล้อเลื่อน 

- - ๖,๐๐๐ - - กอง
การศึกษา 



งานส านักงาน 
๑๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ

ส านักงาน 

ตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  

สิงหาคม  2559 

๑๖,๐๐๐ - - - - กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 
๑๒ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร (มอก.) 

ตามมาตรฐาน (มอก.) ๖,๕๐๐ - - - - กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 
๑๓ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
ส าหรับงานส านักงาน 

ชนิด  LED มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า  

1,200x600  dpi  มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  30  

หน้าต่อนาที 

๗,๙๐๐ - - - - กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๑๒๗ 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 



(บาท) 

 
๑๔ แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพ่ือจัดหารถบรรทุกขยะ
ระบบไฮโดรลิกขนาด 6 

ล้อ 6 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

6,000 ซีซี แบบเปิดข้าง
เทท้าย 

เพ่ือจัดหารถบรรทุกขยะ
ระบบไฮโดรลิกขนาด 6 

ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 

แบบเปิดข้างเทท้าย 

- ๒,๑๑๙,๐๐๐ - - - กอง
สาธารณสุข 

๑๕ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็กบานกระจก 2 บาน
เลื่อน 2 หลัง 

๕,๕๐๐ - - - - กอง
สาธารณสุข 

๑๖ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสาร
ใช้ในงานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 
ชั้น มีคุณลักษณะดังนี้ มี 4 
ชั้น ตามมาตรฐาน มอก. 

- - ๔,๐๐๐ - - กองช่าง 

๑๗ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กใช้ในงาน
ส านักงาน 

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กแบบพกพา 

- - - - ๑๖,๐๐๐ กองช่าง 

๑๘ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดหากล้องถ่ายภาพ
เพ่ือใช้ในงานส านักงาน

และส ารวจ 

กล้องถ่ายรูปภาพนิ่ง
ดิจิตอล 

ความละเอียด  16 ล้าน
พิกเซล 

- - - ๙,๐๐๐ - กองช่าง 

๑๙ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
ส ารวจ 

เพ่ือจัดหาเทปวัดระยะใน
งานส ารวจ 

เทปวัดระยะเนื้อเทปเป็น
ไฟเบอร์ใยแก้วอย่างดี มี
ความยาว  50 เมตร 

- - - ๓,๕๐๐ - กองช่าง 



๒๐ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
ส ารวจ 

เพ่ือจัดหาล้อวัดระยะใน
งานส ารวจ 

ล้อวัดระยะโครงสร้างล้อ
ท าด้วยพลาสติกแข็ง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ  300 

มิลลิเมตร 

- - ๑๑,๐๐๐ 
 

- - กองช่าง 

๑๒๘ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 

๒๑ แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะท างาน โต๊ะท างานจ านวน ๒ ตัว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๒๒ แผนงาน

สังคม
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ

เอกสาร 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารจ านวน   

๒ หลัง (มอก.) 
๖,๕๐๐ - ๖,๕๐๐ - - กอง

สวัสดิการ



สงเคราะห์ สังคม 
๒๓ แผนงาน

สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจก  ๒ ชั้น 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก  ๒ ชั้น จ านวน  

๒ หลัง 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
๒๔ แผนงาน

สังคม
สงเคราะห์ 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐  VA  

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๙ 
ขนาด   

๘๐๐ VA  จ านวน  ๒ 
เครื่อง 

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ - 
 

- - กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒๕ แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีส าหรับ
พนักงานลูกจ้าง 

ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น - - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
๑๒๙ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๖ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(๑๘ หน้า/นาที) ใชในการ

ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (๑๘ 
หน้า/นาที)  โดยมี
คุณลักษณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เดือนมีนาคม 
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 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ๒ บาน ส าหรับ
เก็บอุปกรณ์ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒ บาน 
(มอก.) โดยมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓ 
ชิ้น 
๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ปี 

๑๓,๐๐๐ - - 
 

 

๑๔,๐๐๐  ส านักปลัด 



๖๑ จ านวน  ๒ หลัง  ปี ๖๔ 
จ านวน  ๒ หลัง 

๑๓๐ 
 
 
 
 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 

๒๘ แผนงาน
บริหารงาน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค์ 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์ โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ 

- - ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ ส านักปลัด 



ทั่วไป ๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟ
เมก้า 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วย
แผ่นความร้อนหนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนัก
หน้าโต๊ะ 
๕) ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้มีปุ่มปรับ
ระดับ 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 

๒๙ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหารถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) เพ่ือใช้งานในการ

ติดต่อราชการต่างๆ 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด  ๑ ตัน ขับเคลื่อน  ๒ 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ

ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์  แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

๑) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
๒) ห้องโดยสารเป็นแบบ
ดับเบ้ิลแค็บ  ๔ ประตู 

- - ๘๖๘,๐๐๐ 
 

 

-  ส านักปลัด 



๓) เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ รวมภาษี
สรรพสามิต 

๑๓๑ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 

๓๐ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด 
Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด 
Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ตาม

- - ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ส านักปลัด 



เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ 
ปี  ๖๓ จ านวน  ๑ เครื่อง 
ปี ๖๕  จ านวน  ๑ เครื่อง 

๓๑ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดหาถังต้มน้ าร้อน
ไฟฟ้าเพ่ือใช้รับรอง
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและรับรองการ
ประชุมต่างๆ 

ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
๑) ขนาด  ๒๐ ลิตร 
๒) ใช้ต้อมน้ าให้เดือด 
ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล 
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 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 

๓๒ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดหาเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA 
ขนาด  ๓,๕๐๐ ANSI  
Luems  ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือน าเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA 
ขนาด  ๓,๕๐๐ ANSI  
Luems  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
๑) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์
เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์
เพ่ือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
๒) ใช้  LCD Panel หรือ
ระบบ DPL 
๓) ระดับ  SVGA และ XGA 
เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True 
๔) ขนาดที่ก าหนดเป็นค่า
ส่องสว่างข้ันต่ า 

- ๓๙,๐๐๐ - -  ส านักปลัด 



ปี  ๖๒  จ านวน  ๑  เครื่อง 
๓๓ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดหาเครื่องตัดหญ้า
ข้อแข็ง เพ่ือใช้ในงาน
อาคารสถานที่ 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งมี
คุณลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย 
๒) เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  
๑.๕ แรงม้า 
๓) ปริมาณกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า  ๓๐  ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 
ปี  ๖๑  จ านวน  ๑  เครื่อง 

๙,๕๐๐ - - 
 

 

-  ส านักปลัด 

๑๓๓ 
 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 



 

๓๔ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  
ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  
๘๐๐ VA  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดือน
มีนาคม  ปี ๒๕๖๒ 
ปี  ๖๑  จ านวน  ๒  เครื่อง 
ปี  ๖๓  จ านวน  ๒  เครื่อง 
ปี  ๖๔  จ านวน  ๑  เครื่อง 
ปี ๖๕   จ านวน ๑ เครื่อง 

๖,๔๐๐ - ๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ส านักปลัด 

๓๕ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเครื่องเสียง
ส าหรับห้องประชุม 
รองรับการประชุมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

จัดหาเครื่องเสียงส าหรับ
ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 

- - - 
 

๑๓๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

๓๖ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (๓๐ หน้า/นาที) 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (๓๐ 
หน้า/นาที)โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ 

- ๗,๙๐๐ - -  ส านักปลัด 



(ปี  ๖๒  จ านวน  ๑  
เครื่อง 

๑๓๔ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๗ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

- ตู้เหล็ก ๒ บาน 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- 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 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาโต๊ะท างาน ระดับ ๓ 
เพ่ือใช้ในการท างาน 

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

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ -  กองคลัง 

๓๙ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีท างาน
พนักงาน 

จัดหาเก้าอ้ีท างาน 
ปี 2561 จ านวน 2 ตัว 
ปี 2562 จ านวน 1 ตัว 
ปี 2563 จ านวน 2 ตัว 

๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ -  กองคลัง 

๔๐ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด ILED ขาวด า 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
30 หน้า/นาที โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2560 
ปี 2561 จ านวน 1 เครื่อง 
ปี 2562 จ านวน 2 เครื่อง 

๗,๙๐๐ ๑๕,๘๐๐ - -  กองคลัง 

๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(27 หน้า/นาที) ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ ๑  ๒๗ 
หน้า/นาที ) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครื่อง ) 
(ปี ๖๒ จ านวน ๑ เครื่อง) 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ - -  ส านักปลัด 

๔๒ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  ใช้
ในการปฏิบัติราชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  
๘๐๐ VA  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ ปี 
๖๑ จ านวน  ๑ เครื่อง 

๒,๘๐๐ - - -  กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๔๓ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน
ส าหรับพนักงาน พนักงาน

จ านวน  ๑ ตัว ใช้เกณฑ์
ราคาท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ - - -  กอง
ส่งเสริม



จ้างของกองส่งเสริม
การเกษตร 

การเกษตร 

๔๔ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับพนักงาน พนักงาน
จ้างของกองส่งเสริม
การเกษตร 

จ านวน  ๑ ตัว ใช้เกณฑ์
ราคาท้องถิ่น 

๒,๐๐๐ - - -  กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๑๓๖ 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 



๔๕ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ารับงาน
ส านักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

จ านวน  ๑ เครื่อง ใช้เกณฑ์ราคาปานกลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 
๒๕๖๐ ณ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ 
แกนหลัก(๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่า 
จ านวน ๑ หน่วย 
-มีความจ าหลัก (RAm) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หนว่ย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย  

๑๖,๐๐๐ - - -  กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๑๓๗ 



แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๖ แผนงาน

การเกษตร 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (๒๗ หน้า/นาที) 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑  ๒๗ 
หน้า/นาที ) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๒๗ 
หน้า/นาที (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อย
กว่า ๖๔ MB มีช่องเชื่อมต่อ Interface ) 
แบบ Paratlel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 

๗,๙๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

 

 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 



Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ
ดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi -Fi 
) ได้  
-สามมารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal 
และ Custom โดย มีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครื่อง ) 
 

 
๑๓๘ 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

๔๗ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printre) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อย
กว่า ๒๐ หน้า/นาที (ppm) หรือ ๘.๘ 
ภาพ/นาที(ipm) 
-สามารถพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า/
นาที หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย( 
Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
-สามมารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal 
และ Custom โดย มีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครื่อง ) 
 

๔,๓๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

 

 

กอง
สาธารณสุข 

๑๓๙ 
 



 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๘ แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ณ  มีนาคม  2560 มี
รายละเอียดดังนี้ 
-ขนาด ๒ บาน (มอก.) 
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓ ชิ้น 
-คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๑,๐๐๐ - - -  กอง
สาธารณสุข 

๔๙ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน
ส าหรับพนักงาน 

พนักงานจ้าง  ของกอง
สาธารณสุข 

จ านวน ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 
ปี ๖๑ จ านวน ๑ ตวั 

๕,๐๐๐ - - -  กอง
สาธารณสุข 



๕๐ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับพนักงาน 

พนักงานจ้าง  ของกอง
สาธารณสุข 

จ านวน ๑ ตัว ใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 
ปี ๖๑ จ านวน ๑ ตวั 

๒,๐๐๐ - - -  กอง
สาธารณสุข 

๕๑ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
ช่าง 

เพ่ือจัดหาบันไดใช้ในงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า ตัดต้นไม้

และอ่ืนๆ 

บันไดสไลด์สองตอนโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑.)เหมาะส าหรับการใช้งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
๒.)ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง ๒๕,๐๐๐ 
โวลท์/ตารางนิ้ว 
๓.)สามารถรับน้ าหนักได้ ๑๕๐ ก.ก. ขึ้นลง
ได้ ๒  ทาง 

๘,๐๐๐ - - - ๘,๐๐๐ กองช่าง 

๕๒ แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
ช่าง 

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในงานช่าง 

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานช่างเช่น 
เลื่อยลัดดา ตลับเมตร ค้อน กรรไกรตัด
แผ่นเหล็ก ไขควง ประแจ คีมคอม้า คีม
ปากจระเข้ ฯลฯตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - กองช่าง 

๕๓ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับพนักงาน 

จัดหาเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานปี ๖๑ 
จ านวน ๑ ตัว ปี ๖๔  จ านวน  ๑ ตัว 

๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - กองคลัง 

๑๔๐ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๔ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank 
Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 30 
หน้า/นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/
นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาที 
(ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3 , A4, Letter , 

- - ๘,๖๐๐ ๔,๓๐๐  กอง
การศึกษา 



Legalและ Custom 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครื่อง ) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๑ เครื่อง) 

๕๕ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  
ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี ๖๑ 
จ านวน  ๑ เครื่อง 

- - - ๓,๒๐๐  กองคลัง 

๑๔๑ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๖ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(๓๐ หน้า/นาที) ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ ๑  ๓๐ 
หน้า/นาที ) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

- - - ๗,๙๐๐  กองคลัง 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 
๒๕๖๑ 
 

๕๗ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับ ๓ส าหรับพนักงาน  

จัดหาโต๊ะท างานใช้เกณฑ์
มาตรฐาน(ราคาท้องถิ่น) 

- - - ๕,๐๐๐  กองคลัง 

๕๘ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหา
เครื่องปรับอากาศรองรับ
บุคลากรในส านักงานและ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ชนิดตั้งพ้ืนหรือส่วนแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด  
๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ตามส านัก
งบประมาณ 

- - - ๓๒,๔๐๐  กองคลัง 

๕๙ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือจัดหาตู้ท าน้ าร้อนและ
น้ าเย็นชนิดถังคว่ า  ๒ หัว 

ตู้ท าน้ าร้อนและน้ าเย็นชนิด
ถังคว่ า  ๒ หัว โดย
คุณลักษณะดังนี้ เกณฑืราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- - ๗,๕๐๐ -  กองคลัง 

 
๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๐ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผลการ
ท างานขนาดจอไม่น้อย
กว่า  ๑๙  นิ้ว ราคา/
หน่วย  ๑๖,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ขนาดจอไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว 
ตามมาตรฐานครุภัณฑเ์ดือน
มีนาคม ปี ๒๕๖๒ คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก( ๒ 
core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
GHZ หรือดีกว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB 

- - - ๑๗,๐๐๐  กองคลัง 



หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ 
GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  
๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑ 
ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อย
กว่า  ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย   
ปี ๖๔= ๑ เครื่อง 

 
๑๔๓ 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 



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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ขนาด  ๒๒ นิ้ว ชนิด
ใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด  ๒๒ นิ้วชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
-ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ๑ สูบ  
๒ จังหวะ 
-ความจุกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า  ๒๑  ซีซี 
-เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  
๐.๘  แรงม้า 
-ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  
๒๒ นิ้ว 
-ใบตัดสามารถใช้งานได้  ๒ 
ด้าน 

- ๑๐,๒๐๐ - - - ส านักปลัด 

๖๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหา
เครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  
๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคมปี ๒๕๖๑ 

- 
 
 

- ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ส านักปลัด 



ปี ๒๕๖๓ = ๒ เครื่อง 
ปี ๒๕๖๔ =  ๒  เครื่อง 
ปี ๒๕๖๕ = ๒ เครื่อง 

๖๓ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาพัดลมติดผนัง 
ขนาดใบพัด  ๑๘ นิ้ว 

จัดหาพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด  ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
จัดซื้อ ปี ๒๕๖๓ จ านวน  ๘  
ตัว คุณลักษณะใบพัดพลาสติก 
๓ ใบ ปรับระดับแรงลมด้วย
สายดึง ๓ ระดับ ปรับส่าย
ซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับ
ได้ตามต้องการ  

- - ๒๔,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

 
๑๔๔ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๖๔ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (๑๘ 
หน้า/นาที) ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 
๑  ๑๘ หน้า/นาที ) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า ๑๘ หน้า/นาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memqry) ขนาด
ไม่น้อยกว่า  ๘  MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3 , A4, Letter 
, Legalและ Custom 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครื่อง  
(ปี ๖๔ จ านวน ๒ เครื่อง) 

- - ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐  ส านักปลัด 

๖๕ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก ขนาด  ๑๔๙ 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก ขนาด  ๑๔๙ (W)x๔๐.๘
(D)x๘๗.๘(H) ราคา/หน่วย  

- - ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ส านักปลัด 



(W)x๔๐.๘(D)x๘๗.๘
(H) ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ส านักงาน 

๖,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๓ =  ๒  หลัง  ปี ๒๕๖๔ = 
๑ หลัง 
ปี ๒๕๖๕ =  ๑  หลัง 
 

๑๔๕ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๖๖ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล
การท างานขนาดจอ
ไม่นอ้ยกว่า  ๑๙  
นิ้ว ราคา/หน่วย  
๑๗,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานขนาดจอไม่
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เดือนมีนาคมปี ๒๕๖๒ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า ๒ แกนหลัก( ๒ core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๓.๕ GHZ หรือดีกว่าจ านวน ๑ 
หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ 
GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  ๑ 
หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า  ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 

- - ๓๔,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ - ส านักปลัด 



๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙ นิ้ว จ านวน 
๑ หน่วย ปี ๖๓ = ๒ เครื่อง  ปี ๖๔= ๑ 
เครื่อง 

๑๔๖ 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๖๗ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer ) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้า/นาที (ppm) หรือ 
10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 
17 หน้า/นาที (ppm) หรือ 8.1 
ภาพ/นาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3 , A4, 
Letter , Legalและ Custom 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครื่อง ) 
 

- - ๘,๖๐๐   ส านักปลัด 



 
๑๔๗ 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๖๘ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
ประมวลผลการ
ท างานขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า  ๑๙  
นิ้ว ราคา/หน่วย  
๒๒,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน แบบที่  ๑ 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ปี ๒๕๖๒ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า ๔ แกนหลัก( ๔ core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๒.๘GHZ หรือดีกว่าจ านวน ๑ 
หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ 
GB จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  ๑ 
หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า  ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 

- - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - กองช่าง 



๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙ นิ้ว 
จ านวน ๑ หน่วย   ปี ๖๔= ๑ เครื่อง  ปี 
๖๔ = ๑ เครื่อง 

๑๔๘ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๙ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับ
ส านักงาน 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

- - ๑๐,๐๐๐ - - กองช่าง 



ตามส านักงบประมาณ   จึง
ต้องด าเนินการจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  ปี ๒๕๖๓  

จ านวน  ๒ ตัว 
๗๐ แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เพ่ือใช้ในส านักงานส าหรับ
พนักงานและประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

จัดหาเครื่องท าน้ าดื่ม น้ าร้อน
และเย็นชนิดถังคว่ า  ๒ หัว 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒ 

- - ๗,๕๐๐ - - กองช่าง 

๗๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานใน
กองช่าง 

เครื่งอพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED 
ขาวด า ๓๐/นาที  เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม  ๒๕๖๒ ปี ๖๓,๖๔ ปี
ละ  ๑ เครื่อง 

- - ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ - กองช่าง 

๗๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
ส านักงาน 

 

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ตามส านักงบประมาณ  ณ  

เดือนสิงหาคม  2559   จึง
ต้องด าเนินการจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  ปี ๒๕๖๔ 

จ านวน ๒ ตัว 

- - ๔,๐๐๐ - - กองช่าง 

๗๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสาร
เหล็กบานเลื่อนกระจก  ๒ 

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก  ๒ ชั้น 

- 
- 

- ๕,๕๐๐ - - กองช่าง 



ชั้น 
๗๔ แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพ่ือใช้ในส านักงานและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ 

จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกตั้งพ้ืนหรือส่วนแขวนมี
ระบบฟอกอากาศขนาด 
๒๔,๐๐๐  บีทียู เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

- 
 

- 
 

- ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ 
 

กองช่าง 

 
๑๔๙ 

แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๕ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Inkjet Printer ) 
ส าหรับกระดาษ  A3 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก( 
Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อย

- - ๗,๑๐๐ -  กองช่าง 



กว่า 30 หน้า/นาที (ppm) หรือ 
10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 
17 หน้า/นาที (ppm) หรือ 8.1 
ภาพ/นาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3 , A4, 
Letter , Legalและ Custom 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครื่อง ) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๑ เครื่อง) 

 
๑๕๐ 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๖ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานช่าง เพ่ือจัดหาเครื่องตบดินใช้
ในงานช่าง 

จัดหาเครื่องตบดินใช้ในงาน
ช่าง จ านวน  ๑  เครื่องในปี  
๒๕๖๓  ตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
-ใช้น้ ามันเบนซิน 
-น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่
น้อยกว่า  ๘๐  กิโลกรัม 
-แรงบดอัดไม่น้อยกว่า  ๕  ตัน 
-ความเร็วในการตบดินไม่น้อย
กว่า  ๕,๐๐๐  ครั้ง/นาท ี

- - ๒๑,๐๐๐ -  กองช่าง 

๗๗ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาพัดลมติดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง

บัว พร้อมติดตั้ง 

จัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง 
-พัดลมแบบโคจรติดเพดาน
ขนาด  ๑๖ นิ้ว(๔๐๐ มม.)  
จ านวน  ๙  ตัว 
-พัดลมแบบโคจรติดผนัง  
ขนาด  ๑๖ นิ้ว(๔๐๐ มม.) 
จ านวน  ๑๕ ตัว 

- ๗๒,๐๐๐ - -  กองช่าง 
กอง

การศึกษา 

๗๘ การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน
ส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง

ของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้
เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 

- - ๕,๐๐๐ -  กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 



๗๙ การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง

ของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้
เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 

- - ๒,๐๐๐ -  กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 
๘๐ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน

ส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง
ของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้
เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 

- - ๕,๐๐๐ -  กอง
สาธารณสุข

ฯ 
๘๑ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน

ส าหรับพนักงาน ลูกจ้าง
ของกองการเกษตร 

ปี ๖๓ จ านวน  ๑ ตัว ใช้
เกณฑ์ราคาท้องถิ่น 

- - ๒,๐๐๐ -  กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

๑๕๑ 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๘๒ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล
การท างานขนาด
จอไม่น้อยกว่า  ๑๙  
นิ้ว ราคา/หน่วย  
๑๖,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานขนาดจอไม่
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคมปี ๒๕๖๒ คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า ๒ แกนหลัก( ๒ core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
GHZ หรือดีกว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ GB 
จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  ๑ 
หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑ 
ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 

- - ๑๗,๐๐๐ - - กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 



-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙ นิ้ว จ านวน 
๑ หน่วย   ปี ๖๓= ๑ เครื่อง 

๑๕๒ 
 

 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๘๓ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank 
Printer ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer ) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที 
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาที 
(ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3 , A4, Letter , 
Legalและ Custom 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

- - ๔,๓๐๐ - - กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๘๔ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า
ขนาด  ๘๐๐ VA  
ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ – มีก าลังไฟด้านนอกไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ AV (๔๘๐ watts) ส ารอง
ไฟได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕ นาท ี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

- - ๒,๕๐๐ - - กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี ๖๓ จ านวน  ๑ 
เครื่อง 

๑๕๓ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๕ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (๒๗ 
หน้า/นาที) ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แบบ 
Network 

 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer ) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ

- ๗,๙๐๐ - -  กอง
สาธารณสุข

ฯ 



กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า/นาที 
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter , Legal
และ Custom 
-มีช่องเชื่อมต่อ( Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 1 ช่องสามารถใช้งานเครือข่าย Wi-Fi 
ได้ 

๘๖ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าขนาด 
๘๐๐ AV  

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ – มีก าลังไฟด้านนอกไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ AV (๔๘๐ watts) ส ารอง
ไฟได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕ นาท ี
จ านวน  ๑ เครื่อง 

- ๒,๕๐๐ - -  กอง
สาธารณสุข

ฯ 

๑๕๔ 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 



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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๗ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
All  In  One
ส าหรับประมวลผล
การท างาน  ราคา  
๑๗๐๐๐ บาท 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานขนาดจอไม่
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ปี ๒๕๖๒ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า ๒ แกนหลัก( ๒ core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ 
GHZ หรือดีกว่าจ านวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ GB 
จ านวน  ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  ๑ 
หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑ ช่อง 

- - ๑๗,๐๐๐ - - กอง
สาธารณสุข

ฯ 



-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑ 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๑ นิ้ว มีความ
ละเอียดแบบ FHD ( 1920x1080) 
-สามารถใช้งาน  Wi-Fi ( IEEE 802.11 
b,g,n, ac ) และ  Bluetooth 

๑๕๕ 
แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๘๘ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank 
Printer ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer ) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที 
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาที 
(ppm) หรือ 8.1 ภาพ/นาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3 , A4, Letter , 
Legalและ Custom 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ 

- - - ๔,๓๐๐ - กอง
สาธารณสุข 

๘๙ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า
ขนาด  ๘๐๐ VA  
ใช้ในการปฏิบัติ

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ – มีก าลังไฟด้านนอกไม่
น้อยกว่า ๘๐๐ AV (๔๘๐ watts) ส ารอง
ไฟได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕ นาท ี

- - - ๒,๕๐๐ - กอง 
สาธารณสุข 



ราชการ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี ๖๓ จ านวน  ๑ 
เครื่อง 

๑๕๖ 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๐ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหา
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง  
๒๔,๐๐๐ บีทีย ู

จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  
ขนาด  ๒๔,๐๐๐ บีทียู ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ณ เดือน
มีนาคม  ๒๕๖๒  จ านวน   ๓  เครื่อง 

- - ๘๔,๐๐๐ - - กอง
สาธารณสุข 

๙๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก
ขนาด  ๕ ฟุต 

จัดหาตู้จ านวน   ๒  ตัว  ตัวละ  
๕๐,๐๐๐  ตามราคาใช้เกณฑ์ราคาตาม
ท้องตลาด 

- - ๑๐,๐๐๐ - - กอง 
สาธารณสุข 

๙๒ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก

จัดหาตู้จ านวน   ๒  ตัว  ตัวละ  
๕๐,๐๐๐  ตามราคาใช้เกณฑ์ราคาตาม

- - ๑๐,๐๐๐ - - กองเกษตร 



ขนาด  ๕ ฟุต ท้องตลาด 
๙๓ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดหาเครื่อง
อ่านบัตร
อเนกประสงค์ ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม ๒๕๖๒ ปี 
๖๓ จ านวน  ๙ เครื่อง 

- - ๖,๓๐๐ - - ส านักปลัด 

๙๔ แผนงาน
สวัสดิการสังคม 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
อ่านบัตร
อเนกประสงค์ ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม ๒๕๖๒ ปี 
๖๓ จ านวน  ๙ เครื่อง 

- - ๗๐๐ ๗๐๐ - กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๕๗ 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน



(ผลผลิตครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

รับผิดชอบ 
หลัก 

๙๕ แผนงานสังคม
สงค์เคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์
ส าหรับท างานใน
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 
๑ จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ๒๕๖๒  
ปี ๖๔ จ านวน  ๑ เครื่อง  ปี ๖๕  
จ านวน  ๑ เครื่อง 

- - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๙๖ แผนงานสังคม
สงค์เคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์( Ink 
Tank Printer) 

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  ปี 
๖๔=  ๑ เครื่อง ปี ๖๕= ๑ เครื่อง 

- - - ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๕๘ 



ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
               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 
 
                วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 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 าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
                             ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
                             ๑. การใช้แบบสอบถาม 
                             ๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
                             ๓. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
                 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด
ตามแผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ แนวทาง และวิธีที่ก าหนด 
๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓   ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔   วิสัยทัศน์ (๕) 
๓.๕   กลยุทธ์ (๕) 
๓.๖   เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
๓.๗   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘   แผนงาน (๕) 
๓.๙   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



๑๖๐ 
๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ ละเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. ผลการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

๑๕ 
(๒) 

 



(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค 
SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

 
๑๖๑ 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. ผลการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(๗)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรืสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(๒)  

(๘)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรปุ
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙)  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก

(๑๐)  



 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ  

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

 
สอดคล้องละเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่

(๕)  



การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๑๖๒ 
๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
  ๕.๑   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
  ๕.๒   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 
  ๕.๓   เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
  ๕.๔   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
  ๕.๕   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
  ๕.๖   โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
  ๕.๗   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

(๕) 

  ๕.๘   งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
  ๕.๙   มีการประมาณราคากลางถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
  ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
  ๕.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑.การสรุป
สถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ใช้ SWOT  Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   

๑๐  

๒.การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา

๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน าไปใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป

๑๐  



ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้เท่าไหร่สามรถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว้ 
๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

๓.การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือการวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๑๖๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/(Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan: LSEP) 

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี

(๕)  



 
๕.๓ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐   
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

ลักษณะเฉพาะเจาะจง  
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ และระยะด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จ าท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับความเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๑๖๔ 



 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.โครงการพัฒนา
(ต่อ) 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะไดรับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key  Performance  Indicator : KPI) ที
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินการตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้อง
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
๑๖๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


