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                                                                ส่วนที่ 1 
                                   สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคญัของท้องถิน่ 
 
 
1 ข้อมูลเกีย่วกบัทีต่ั้ง อาณาเขต และสภาพทัว่ไป 

 1.1 ลกัษณะทีต่ั้ง / อาณาเขต / เขตการปกครอง 
  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำเท่ียง เป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหน่ึงใน 9 องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลของอ ำเภอค ำชะอี จงัหวดัมุกดำหำรตำมประกำศของกระทรวงมหำดไทยประกำศ จดัตั้งเป็นองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปี 2539 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2539  ปัจจุบนัเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง 
ตั้งอยู ่หมู่ท่ี 12    บำ้นหนองเอ่ียนดง       ต  ำบล   น ้ำเท่ียง     อ ำเภอค ำชะอี     จงัหวดัมุกดำหำร   ตั้งอยูใ่จกลำง
อ ำเภอค ำชะอี   จงัหวดัมุกดำหำร    มีระยะทำงห่ำงจำกจงัหวดัมุกดำหำร       ประมำณ    37    กิโลเมตร โดยมี
อำณำเขตติดต่อดงัน้ี 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต ำบลบำ้นซ่ง   อ ำเภอค ำชะอี 
  - ทิศใต ้              ติดต่อกบั             ต ำบลค ำบก       อ  ำเภอค ำชะอี  
  - ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต ำบลบำ้นซ่ง       อ.ค ำชะอีและต ำบลนำโสก อ.เมือง      
  - ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต ำบลค ำชะอี        อ ำเภอค ำชะอี 
ต ำบลน ้ำเท่ียง มีเน้ือท่ี 43  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  67,875 ไร่  

 1.2 สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิประเทศ 
  ลกัษณะทัว่ไปของ อบต.น ้ำเท่ียงเป็นท่ีรำบทอ้งทุ่งสลบัภูเขำ ล ำหว้ยท่ีส ำคญั คือหว้ยมุก (อ่ำง
เก็บน ้ำหว้ยมุก)   หว้ยซนั ห้วยโบกแซว หว้ยโบกซนั หว้ยนอ้ย หว้ยทรำย มีภูเขำ  เช่น  ภูถ ้ำพระ  ภูด่ำนกอย  ภู
ไมไ้ร่  ภูหมำกตูม   ภูนอ้ย  
  สภาพภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุม ประกอบดว้ย ฤดูกำลต่ำงๆ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกำลดงัน้ี  
   - ฤดูหนำว จะเร่ิมตั้งแต่ เดือน ตุลำคม ถึง เดือน กุมภำพนัธ์  
   - ฤดูร้อน จะเร่ิมตั้งแต่ เดือน มีนำคม ถึง เดือน มิถุนำยน  
   - ฤดูฝน           จะเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนกนัยำย 
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1.3 จ านวนหมู่บ้าน 
  ต ำบลน ้ ำเท่ียง   มีจ  ำนวนหมู่บำ้นในเขตกำรปกครองรวม 9  หมู่บำ้น โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบ   
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำเท่ียง    ซ่ึงประกอบดว้ย   

- หมู่ท่ี  1   บำ้นดอนสวรรค ์(บำงส่วน)    นำยธีรพล          อำจหำญ              ผูใ้หญ่บำ้น  
  - หมู่ท่ี  2   บำ้นหนองเอ่ียนดง                  นำยโพนทอง    วงัคะฮำต                 ผูใ้หญ่บำ้น 
     - หมู่ท่ี  3   บำ้นหนองเอ่ียนดง                  นำยบุญเทิน       สุภำพนัธ์               ผูใ้หญ่บำ้น
                - หมู่ท่ี  4   บำ้นดงยำง                นำยประชำติ     ทองดี                       ผูใ้หญ่บำ้น 
     - หมู่ท่ี  5   บำ้นดงภู่                                  นำยรังสฤทธ์ิ   รัชอินทร์        ผูใ้หญ่บำ้น 
  - หมู่ท่ี  7   บำ้นโคกป่ำหวำย            นำยเวส             อำจหำญ   ผูใ้หญ่บำ้น   

- หมู่ท่ี  8   บำ้นหนองเอ่ียนดง            นำงมณีรัตน์      สุววรณศรี   ผูใ้หญ่บำ้น 
                           - หมู่ท่ี   9   บำ้นหนองเอ่ียนดง            นำยสวำ่ง           ฤทธิวงค ์ ก ำนนัต ำบลน ้ำเท่ียง  
              - หมู่ท่ี 12   บำ้นหนองเอ่ียนดง            นำงประดล        ผำยพนัธ์                 ผูใ้หญ่บำ้น 
  1.4 จ านวนประชากร 

  ประชำกรทั้งส้ิน 3,47 คน  แยกเป็นชำย 1,715 คน  หญิง  1,756  คน มีควำมหนำแน่น  

เฉล่ียต่อพื้นท่ีประมำณ 78.06 คน/ตำรำงกิโลเมตร 

ล ำดบั หมู่บำ้น ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ ำนวนครัวเรือน หมำยเหตุ 

1 
2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

12 

 บำ้นดอนสวรรค ์ 
 บำ้นหนองเอ่ียนดง    

 บำ้นหนองเอ่ียนดง 

 บำ้นดงยำง 

 บำ้นดงภู่    

 บำ้นโคกป่ำหวำย 

 บำ้นหนองเอ่ียนดง 

 บำ้นหนองเอ่ียนดง 

 บำ้นหนองเอ่ียนดง 

 50 
208 

     249 

258 

52 

178 

256 

290 

174 

 60 
204 

269 

253 

45 

196 

218 

311 

200 

      71 
     373 

     479 

     472 

       58 

     335 

     435 

     562 

     335 

 81 
219 

165 

174 

  47 

138 

166 

201 

185 

 

รวม 1,715 1,756   3,471         1,375  

ท่ีมำ : ส ำนกัทะเบียนอ ำเภอค ำชะอี  ณ  เดือน    กนัยำยน   2563 
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2.1.5 สภาพเศรษฐกจิ 

  ประชำกรในต ำบลน ้ ำเท่ียง ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม(ท ำนำ)  เป็นหลกั   
นอกจำกนั้นจะมีกำรปลูกพืชไร่ โดยเฉพำะปลูกมนัส ำปะหลงั   ท ำสวนออ้ย  สวนมะม่วง   กำรประกอบอำชีพ
ทำง กำรเกษตร ส ำหรับกำรประกอบอำชีพอ่ืนๆ รองลงมำเป็นกำรประกอบอำชีพรับจำ้ง คำ้ขำย และรับรำชกำร 
ส ำหรับหน่วยธุรกิจท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ในต ำบลน ้ำเท่ียง ประกอบดว้ย   
   -  ป้ัมน ้ำมนัระบบหวัจ่ำย            2   แห่ง 
      -  โรงสี            10  แห่ง 
   -  บงักะโล             1   แห่ง 
   -  ร้ำนคำ้           19   แห่ง 
   -  ท่ีจ  ำหน่ำยเน้ือสัตว ์                  -    แห่ง 
   -  ร้ำนอำหำร             3    แห่ง 

-  อุตสำหกรรมครัวเรือน            6    แห่ง 
                                         -  ร้ำนซ่อมเคร่ืองจกัร                 -     แห่ง  
 
 
2.1.6 การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา วฒันธรรม และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
  การศึกษา 
  ต ำบลน ้ำเท่ียง มีสถำนศึกษำอยูใ่นพื้นท่ีจ  ำนวน 1 แห่ง โดยเป็นโรงเรียนระดบัประถมศึกษำและ
ขยำยโอกำส   ส ำหรับศูนยเ์ด็กเล็กมีจ ำนวน 2 แห่ง   นอกจำก นั้นในต ำบลยงัมีท่ีอ่ำนหนงัสือพิมพป์ระจ ำหมู่บำ้น 
จ ำนวน   9   แห่ง 
  สาธารณสุข 
              -  โรงพยำบำลของรัฐขนำด  30  เตียง              1   แห่ง 
              -  อตัรำกำรมีและใชส้้วมรำดน ้ำ                    100   % 
 -  อำสำสมคัรสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.)       59   คน 
   ศาสนา 
  ต ำบลน ้ำเท่ียง มีทั้งวดั และส ำนกัสงฆอ์ยูใ่นพื้นท่ีจ  ำนวนรวมทั้งส้ิน  6 แห่ง โดยเป็นวดัจ ำนวน   
4  แห่ง และส ำนกัสงฆ ์ จ ำนวน 2  แห่ง   กำรนบัถือศำสนำของประชำชนในต ำบลส่วนใหญ่จะนบัถือศำสนำ
พุทธ  
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ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน 
  ดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ไดมี้กำรด ำเนินงำนท่ีให้ควำมส ำคญัต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชำชน โดยในต ำบลมีศูนย ์อปพร. ประจ ำต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตบำ้นหนองเอ่ียนดง 
หมู ่12    ซ่ึงไดใ้หบ้ริกำรแก่ประชำชนในพื้นท่ีในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภยั   
2. การบริการพื้นฐาน 
 2.1 การคมนาคม 
  กำรคมนำคมติดต่อระหวำ่งหมู่บำ้นภำยในต ำบล มีกำรคมนำคมติดต่อทำงบกซ่ึงมีเส้นกำร
คมนำคม มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
  1. ทำงหลวงแผน่ดิน หมำยเลข 2042  กุฉินำรำยณ์- มุกดำหำร  
  2. ทำงหลวงชนบท โยธำธิกำร ถนนลำดยำงสำย  มห.3020   
  3. ถนนในหมู่บำ้น แยกไดด้งัน้ี 
   - ถนนลูกรัง             30   สำย    ยำว   10,670  เมตร 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          44   สำย     ยำว    8,025  เมตร 
   - ถนนลำดยำง             -      สำย     ยำว       -       เมตร 
                                        -  ถนนเพื่อกำรเกษตร                  12    สำย     ยำว    4,000   เมตร 
 2.2 การโทรคมนาคม 
  - ตูโ้ทรศพัทส์ำธำรณะประจ ำหมู่บำ้น  13 แห่ง 
 2.3 การไฟฟ้า 
  - หมู่บำ้นในพื้นท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำเท่ียง มีไฟฟ้ำเขำ้ถึงทุกหมู่บำ้น 

2.4 แหล่งน า้ธรรมชาติ 
  - ล ำหว้ย    14 สำย 

 - บึง , หนอง                                  11         แห่ง   
 2.5 แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 
  - ฝำยน ้ำลน้                                       4 แห่ง 
  - บ่อน ้ำต้ืน                59 แห่ง 
  - บ่อโยก   18 แห่ง 
                           - อ่ำงเก็บน ้ำ                  2          แห่ง 
  - ประปำส่วนภูมิภำค    1          แห่ง 
  - ประปำหมู่บำ้น                 1          แห่ง 
  - ถงั  ฝ.  33     8          แห่ง 
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3. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 3.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ  ป่ำไม ้ สัตว ์ ของป่ำ  สมุนไพร  กลว้ยไมป่้ำ 
 3.2 มวลชนจดัตั้ง 
        - ลูกเสือชำวบำ้น                                           จ  ำนวน     100  คน 
                     - อำสำป้องกนัตนเอง                                                       จ  ำนวน     140     คน 
        - สมำชิกอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร. )  จ ำนวน     105     คน 
                     - อำสำสมคัรสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.)               จ  ำนวน       59    คน 
                       - กลุ่มอำชีพ                                                                      จ  ำนวน       18    กลุ่ม 
 
4. ศักยภาพในต าบล 

2.1.7 โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจหน้าที่ 
  ตำมพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ฉบบัท่ี 6   ( พ.ศ.2552 )  แบ่งโครงสร้ำงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย  สภำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและคณะผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล โดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำ
เท่ียงมีสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  18 คน มีนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
คน รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล    จ  ำนวน 2   คน องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำเท่ียง  เป็นองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง  แบ่งงำนภำยในออกเป็น      3   ส่วน ดงัน้ี 

  1. ส ำนกัปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
   2. กองช่ำง 
   3. กองคลงัคลงั 
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน า้เทีย่ง ตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 มีดังนี้ 
      ส่วนที ่3 
    อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 66 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรพฒันำต ำบลทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 
มาตรา 67  ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำย องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล มีหนำ้ท่ีตอ้งท ำในเขตองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหมี้และบ ำรุงรักษำทำงน ้ำและทำงบก 
(2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะรวมทั้งก ำจดัมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 
 

 



 
6 

 
(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
(4) ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
(5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
(6) ส่งเสริมกำรพฒันำสตรี เด็ก เยำวชน ผูสู้งอำย ุและผูพ้ิกำร 
(7) คุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(9) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจดัสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม

ควำมจ ำเป็นและสมควร 
มาตรา  68 ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำย องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจดัท ำกิจกรรมในเขตองคืกำรบริหำร
ส่วนต ำบล   ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้น ้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค  และกำรเกษตร 
(2) ใหมี้และบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสวำ่งโดยวธีิอ่ืน 
(3) ใหมี้และบ ำรุงรักษำทำงระบำยน ้ำ 
(4) ใหแ้ละบ ำรุงสถำนท่ีประชุม กำรกีฬำ กำรพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสำธำรณะ 
(5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมใหมี้อุตสำหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(8) กำรคุม้ครองดูแลและรักษำทรัพยสิ์นอนัเป็นสำธำรณสมบติัของแผน่ดิน 
(9) หำผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
(10) ใหมี้ตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำขำ้ม 
(11) กิจกรรมเก่ียวกบักำรพำณิชย ์
(12) กำรท่องเท่ียว 
(13) กำรผงัเมือง  

4.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (1) จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด   38 คน  แยกตำมส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี   

  - ส ำนกัปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล     11    คน 
   - ส่วนโยธำ                2    คน 
   - ส่วนกำรคลงั                                         4    คน  
   - พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ                          6    คน 
   - พนกังำนจำ้งทัว่ไป                                14    คน 
  (2) ระดบักำรศึกษำของบุคลำกร 
   - มธัยมศึกษำ / อำชีวศึกษำ              17    คน 
                                         - อนุปริญญำ                                                 2    คน 
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   - ปริญญำตรี                 8    คน 
   - ปริญญำโท                 6    คน    
  (3) รำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
   - ดำ้นรำยรับ 

  รวมรำยรับทั้งส้ิน     จ  ำนวน   32,494,000.-  บำท    สำมำรถแยกออกเป็น 
   - ภำษีท่ีรัฐจดัสรรให้             จ  ำนวน      17,124,000.00    บำท 
   - รำยไดท่ี้ภำษีอำกร             จ  ำนวน            140,000.00    บำท 

                        -  เงินอุดหนุน                               จ  ำนวน       15,000,000        บำท 
  - รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น              จ  ำนวน           154,000         บำท 
   -รำยไดเ้บ็ดเตล็ด   จ ำนวน              51,000.00     บำท 
  - ค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต  จ  ำนวน      25,000.00      บำท 
ขอ้มูลรำยงำนรำยรับจริงตำมงบประมำณ(ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลำคม ถึง เดือน กนัยำยน) 

 
4.2 ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที่ 
 (1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
  จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท    25 กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่ม  
   - กลุ่มอำชีพดำ้นกำรเกษตร 7 กลุ่ม 
   - กลุ่มอำชีพดำ้นปศุสัตว ์             11 กลุ่ม 
   - กลุ่มอำชีพดำ้นกำรพำณิชย ์ 6 กลุ่ม 
   - กลุ่มออมทรัพย ์  1 กลุ่ม 
 (2) จุดเด่นของพืน้ที่  
  ศกัยภำพและโอกำสกำรพฒันำต ำบลในพื้นท่ีของต ำบลน ้ ำเท่ียง ซ่ึงมีจุดเด่นท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำ 
ดงัน้ี 
  (1) ด้านการเกษตร 
   - ดำ้นกำรเกษตร รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจำก
สภำพพื้นท่ีโดยเฉพำะมีดินท่ีมีคุณภำพ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก เช่น ปลูกออ้ย   มนัส ำปะหลงั และเล้ียงสัตว ์
  (2) ด้านหัตถกรรมพืน้บ้าน 
   - หตัถกรรมพื้นบำ้น ซ่ึงถือวำ่เป็นเอกลกัษณ์ในต ำบลท่ีข้ึนช่ือ และยงัจดัวำ่เป็น
เอกลกัษณ์ระดบัอ ำเภอ คือ  แกะสลกัหิน    เส้ือเยบ็มือ   หตัถกรรมทอผำ้ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ดำ้นลวดลำยเฉพำะตวั  
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ     วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา      ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

15. โครงการก่อสร้างศาลาพกัญาติ
ในบริเวณป่าชา้หนองคอง  
หมู่ท่ี 8 บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใชป้ระโยชน์ในงาน
ฌาปนกิจศพ 

ก่อสร้างศาลาพกัญาติใน
บริเวณป่าชา้หนองคอง  
หมู่ท่ี 8 บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -         -   200,000.-        - การก่อสร้างศาลา
พกัญาติในบริเวณ
ป่าชา้หนองคอง  
หมู่ท่ี 8 บ.หนอง
เอ่ียนดง 

ประชาชน
ไดใ้ช้
ประโยชน์
ในงาน
ฌาปนกิจ
ศพ 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



-9- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ     วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา      ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 8  
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8  
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -         -   200,000.-        - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 8  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ   วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา            ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

  ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หรือก่อสร้าง ศพด. 
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้าง ศพด. 
วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ปรับปรุงซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้าง ศพด. 
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั  
หมู่ท่ี 9  บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -         - 200,000.-         - การปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้าง ศพด. 
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 

ศพด. 
วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
ไดรั้บการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างใหม่ 

ส านกัปลดั/
กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ     วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา      ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  
(บาท) 

     2564 
    (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

18. โครงการก่อสร้าง ศาลา
เอนกประสงคใ์นบริเวณ   
อบต.หลงัเก่า  หมู่ท่ี  3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพ่ือก่อสร้าง ศาลา
เอนกประสงคไ์วใ้ช้
ประโยชน์ใน
หมู่บา้น ในบริเวณ   
อบต.หลงัเก่า 

ก่อสร้าง ศาลา
เอนกประสงคใ์นบริเวณ   
อบต.หลงัเก่า  หมู่ท่ี  3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -      -   200,000.-       - ก่อสร้าง ศาลา
เอนกประสงคใ์น
บริเวณ   
อบต.หลงัเก่า   
หมู่ท่ี  3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนได้
ใชป้ระโยชน์
จากศาลาเอก
เอนกประสงค ์

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ     วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา      ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

     2564 
    (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

19. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
สายนานายกอ้นถึงนานายส าลี 
หมู่ท่ี  8  บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย
นานายกอ้นถึงนานายส าลี 
หมู่ท่ี  8  บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -      -   200,000.-       - การก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
นานายกอ้นถึง
นานายส าลี 
หมู่ท่ี  8   
บ.หนองเอ่ียน
ดง 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
     แนวทางการพฒันา พฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร   

ท่ี                   โครงการ     วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา      ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

     2564 
    (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

20. โครงการก าจดัขยะภายในต าบล
น ้ าเท่ียง 

เพ่ือก าจดัขยะรักษา
ความสะอาดและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ภายในต าบล 
น ้าเท่ียง 

ด าเนินโครงการก าจดัขยะ
ในทุกหมบูา้นในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง  
(หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,7,8,9,12) 

        -         -      -  200,000.-       - โครงการก าจดั
ขยะในทุกหมบูา้น
ในเขตต าบลน ้ า
เท่ียง  
(หมู่ท่ี 
1,2,3,5,7,8,9,12) 

ทุกหมู่บา้นใน
เขตต าบลน ้ า
เท่ียงเกิดความ
สะอาดและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดี 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



-14- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ          วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา      ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

     2564 
    (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

21. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 2   
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่การ 
อุปโภค -บริโภค 

ขดุเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 2   
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -      -   200,000.-       - การขดุเจาะบ่อ
บาดาลภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2   
บ.หนองเอ่ียน
ดง 

ประชาชนมี
น ้ าใชเ้พียงพอ
แก่การ 
อุปโภค -
บริโภค 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ          วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

     2564 
    (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

 22. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นก านนัจนัทร์
ฉาย ถึงวดัสุริยารังสี 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บา้นก านนัจนัทร์ฉาย 
ถึงวดัสุริยารังสี 

        -         -      -   200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้น
ก านนัจนัทร์ฉาย 
ถึงวดัสุริยารังสี 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ          วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

  2563 
  (บาท) 

     2564 
    (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

 23. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นก านนัจนัทร์
ฉาย ถึงวดัสุริยารังสี 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บา้นก านนัจนัทร์ฉาย 
ถึงวดัสุริยารังสี 

        -         -      -   200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้น
ก านนัจนัทร์ฉาย 
ถึงวดัสุริยารังสี 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

24. โครงการสนามเด็กเล่นออก
ก าลงักาย  
(กศน.อ าเภอค าชะอี) 

เพื่อใหเ้ด็กใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
น ้ าเท่ียงไดมี้
สถานท่ีในการ
ออกก าลงักาย 

ด าเนินการจดัท าสนาม
เด็กเล่นออกก าลงักาย  
ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 200,000.-        - สนามเด็กเล่นออก
ก าลงักาย ในเขตพ้ืนท่ี
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

เด็กในเขต
พ้ืนท่ีต าบลน ้ า
เท่ียงไดมี้
สถานท่ีเล่น
และออกก าลงั
กาย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

25. โครงการโคมไฟสาธารณะ
ขา้งทางบริเวณ หอสมุดเฉลิม
ราชกมุารี หมู่ท่ี 2 บ.หนอง
เอ่ียนดง 

เพ่ือติดตั้งโคม
ไฟสาธารณะ
ขา้งทางบริเวณ
หอสมุดเฉลิม 
ราชกมุารี 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ขา้งทางบริเวณหอสมุด
เฉลิมราชกมุารี  
หมู่ท่ี 2 บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -    200,000.-        - การติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะขา้งทาง
บริเวณหอสมุดเฉลิม
ราชกมุารี หมู่ท่ี 2  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนท่ี 
สญัจรไปมา
ในบริเวณนั้น
ไดรั้บแสง 
สวา่งจากโคม
ไฟสาธารณะ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-19- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

26. โครงการเคร่ืองออกก าลงักาย
ประจ าหมู่บา้น  หมู่ท่ี  4  
บ.ดงยาง 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ือง
ออกก าลงักาย
ประจ าหมู่บา้น 

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักาย
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 
บ.ดงยาง 

        -         -        - 200,000.-        - การจดัซ้ือเคร่ืองออก
ก าลงักายประจ า
หมู่บา้น หมู่ท่ี 4 
บ.ดงยาง 

ประชาชน 
หมู่ท่ี 4 ไดมี้
โอกาส 
ออกก าลงักาย
จากเคร่ือง
ออกก าลงักาย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  คร้ังท่ี  2/2563 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

27. โครงการประเพณีประจ า
หมู่บา้น หมู่บา้น 4 บ.ดงยาง 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีประจ า
หมู่บา้นใหค้ง
อยูต่ลอดไป 

สืบสานงานประเพณี
ประจ าหมู่บา้น หมู่บา้น 4 
บ.ดงยาง 

        -         -        - 200,000.-        - การสืบสานงาน
ประเพณีประจ า
หมู่บา้น หมู่บา้น  4  
บ.ดงยาง 

งานประเพณี
ท่ีดีงามประจ า
หมู่บา้นไดรั้บ
การสืบสาน
ใหค้งอยู่
ตลอดไป 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

28. โครงการถนน คสล. 
บา้นดงยาง  หมู่ท่ี 4  
ภายในหมู่บา้น   

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ดงยาง หมู่ท่ี  4 ภายใน
หมู่บา้น   

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน คสล.
บา้นดงยาง หมู่บา้น   
หมู่ท่ี  4 ภายใน
หมู่บา้น 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

29. โครงการถนนลูกรังสายฝาย
น ้ าลน้หว้ยทราย  หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรังสายฝายน ้ าลน้
หว้ยทราย  หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ถนนลูกรังสายฝายน ้ า
ลน้หว้ยทราย  หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

30. โครงการถนนลูกรังสายสาย
ขา้งบา้นนายหนู   ฤทธิวงค ์  
ถึงโรงเรือนเก็บอุปกรณ์ 
หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
สายขา้งบา้นนายหนู   
ฤทธิวงค ์ ถึง ถึงโรงเรือน
เก็บอุปกรณ์หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายสายขา้งบา้นนาย
หนู   ฤทธิวงค ์ ถึง 
โรงเรือนเก็บอุปกรณ์
หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

-23- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

31. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าสายนาท่านรองตุงเฮง 
หมู่ท่ี  9 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าสาย
นาท่านรองตงุเฮง 
หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
สายนาท่านรองตุง 
หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-24- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

 ผลท่ีคาดวา่ 
   จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

32. โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บา้น  
หมู่ท่ี  7  บ.โคกป่าหวาย 

เพื่อให้
ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชนจ์าก
ศาลาประชาคม
ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 7 บ.หนอง
เอ่ียนดง 

ก่อสร้างศาลาประชาคม
ประจ าหมู่บา้น  
หมู่ท่ี  7  บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างศาลา
ประชาคม
ประจ าหมู่บา้น  
หมู่ท่ี  7   
บ.โคกป่าหวาย 

ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชนจ์ากศาลา
ประชาคมประจ า
หมู่บา้น  
หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-25- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

33. โครงการโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  7  
บ.โคกป่าหวาย 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
แสงสวา่งจาก
โคมไฟ
สาธารณะ
ภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  7  
บ.โคกป่าหวาย 

        -         -        - 200,000.-       - การติดตั้งโคม
ไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี  7  
บ.โคกป่าหวาย 

ประชาชนไดรั้บ
แสงสวา่งจากโคม
ไฟสาธารณะภายใน
หมู่บา้น  หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-26- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

34. โครงการถนน คสล.สาย 
ภูมะตูมถึงภูพระเจา้ 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
หมู่ท่ี 4  
บ.ดงยาง 

ก่อสร้างถนน คสล.สายภู
มะตูมถึงภูพระเจา้ 
 หมู่ท่ี  4 
บ.ดงยาง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย 
ภูมะตูมถึง 
ภูพระเจา้ 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา หมู่ท่ี 4  
บ.ดงยาง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-27- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

35. โครงการก่อถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  2  
บ.หนองเอ่ียน 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  2  
บ.หนองเอ่ียน 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี  2  
บ.หนองเอ่ียน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-28- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

36. โครงการก่อถนน คสล.สาย
นานายทองทิพย ์ หมู่ท่ี  2 
บ.หนองเอ่ียน 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  3 
บ.หนองเอ่ียน 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี  3  
บ.หนองเอ่ียน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

 

-29- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

37. โครงการก่อถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี  3 
บ.หนองเอ่ียน 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  3 
บ.หนองเอ่ียน 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี  3  
บ.หนองเอ่ียน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-30- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

38. โครงการก่อถนน คสล.สาย
บา้นนางสมบูรณ์   คนเพียร  
หมู่ท่ี  3  บ.หนองเอ่ียน 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  3 
บ.หนองเอ่ียน 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี  3  
บ.หนองเอ่ียน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-31- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

39. โครงการก่อถนน คสล. สาย
หลงับา้นเลขาวรีะชยั    
คงมงคล   
หมู่ท่ี  4 บ.ดงยาง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลงับา้นเลขาวรีะชยัคง
มงคล ภายในหมู่บา้น  
หมู่ท่ี  4  บ.ดงยาง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลงั
บา้นเลขาวรีะชยั    
คงมงคล   
หมู่ท่ี  4  
บ.ดงยาง 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

40. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่ารอบหมู่บา้น   
หมู่ท่ี  8 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชร้อบ
หมู่บา้น 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่ารอบ
หมู่บา้น  หมู่ท่ี  8   
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 100,000.-       - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่ารอบ
หมู่บา้น   
หมู่ท่ี  8   
บ.หนองเอ่ียน
ดง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุกครัวเรือน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-33- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

41. โครงการธนาคารน ้ าใตดิ้น
รอบหมู่บา้น 
หมู่ท่ี  9 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนมีท่ี
ระบายน ้ าท่วม
ขงัภายใน 
หมู่บา้น 

ก่อสร้างธนาคารน ้ าใตดิ้น
รอบหมู่บา้น 
หมู่ท่ี  9 บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ธนาคารน ้ าใต้
ดินรอบหมู่บา้น  
หมู่ท่ี  9   
บ.หนองเอ่ียน
ดง 

ประชาชนมีท่ี
ระบายน ้ าท่วมขงั
ภายใน 
หมู่บา้น 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี  9 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี  9 บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บา้น 
หมู่ท่ี  9  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-35- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

43. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่า
สายวดับา้นนายประดล 
หมู่ท่ี 12 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบ
ทุกครัวเรือน 

ขยายไฟฟ้าแรงต ่าสายวดั
บา้นนายประดล 
หมู่ท่ี 12 บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ขยายไฟฟ้าแรงต ่า
สายวดับา้นนาย
ประดล 
หมู่ท่ี 12 บ.หนอง
เอ่ียนดง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-36- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

44. โครงการถนนลูกรังสายนา
นายสงัคม ถึง นานายสมาน 
หมู่ท่ี 12 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรังสายนานาย
สงัคม ถึง นานายสมาน 
หมู่ท่ี 12 บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ถนนลูกรังสายนา
นายสงัคม ถึง นา
นายสมาน 
หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-37- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

45. โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.สายนานางวาด 
หมู่ท่ี 12 บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
นานางวาด หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้าง 
ถนน คสล.สายนา
นางวาด 
หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-38- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

46. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าภายในหมู่บา้นหมู่ท่ี 3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบ
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายใน
หมู่บา้นหมู่ท่ี 3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-54- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

47. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนได้
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-39- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

48. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 1  
บ.ดอนสรรค ์
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 1  
บ.ดอนสรรค ์
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 1  
บ.ดอนสรรค ์

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-40- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

49. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 2  
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  2 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 2  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-41- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

50. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 3 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  3 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 3  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-42- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

51. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  4 
บ.ดงยาง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 4 
บ.ดงยาง 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 4 
บ.ดงยาง 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-43- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

52. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  5 
บ.ดงภู่(คุม้โนนน ้ าแซบ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 5 
บ.ดงภู่(คุม้โนนน ้ าแซบ) 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 5 
บ.ดงภู่(คุม้โนนน ้ า
แซบ) 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-44- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

53. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  7 
บ.โคกป่าหวาย 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 7 
บ.โคกป่าหวาย 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 7 
บ.โคกป่าหวาย 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-45- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

54. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  8 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 8 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 8 
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

55. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  9 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 9 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 9 
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

 

-47- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

56. โครงการขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี  12 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน ้ า
ใชเ้พียงพอแก่
การเกษตร 

ขดุลอกแหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 12 
บ.หนองเอ่ียนดง 
 

        -         -        - 200,000.-       - โครงการขดุลอก
แหล่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร  
หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนมีน ้ าใช้
เพียงพอแก่
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

-48- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

57. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายดานกอย หมู่ท่ี 8  
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ดานกอย หมู่ท่ี 8  
บ.หนองเอ่ียนดง 

        -         -        - 200,000.-       - ก่อสร้างถนน 
คสล.สายดานกอย 
หมู่ท่ี 8  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-49- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน    

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

58. โครงการค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด(CCTV) หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด
(CCTV) หมู่ท่ี 7 
บ.โคกป่าหวาย 

ด าเนินการซ่อมบ ารุง
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
(CCTV) หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

        -         -        - 120,000.-       - กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด(CCTV) 
หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด(CCTV) 
หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย
ไดรั้บการซ่อม
บ ารุงใหใ้ชง้านได้
ตามปกติ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

-50- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน    

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

60. โครงการค่าจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์เพ่ือสนบัสนุนภารกิจ
ชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั 
อบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติั 
อบต.น ้ าเท่ียงในการ
ช่วยเหลือ  
เจา้พนกังานในการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
เพ่ือสนบัสนุนภารกิจ
ชุดปฏิบติัการจิตอาสา
ภยัพิบติั   อบต. 
น ้าเท่ียง 

        -         -        - 40,000.-        - วสัดุ อุปกรณ์เพื่อ
สนบัสนุนภารกิจ
ชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติั 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติั   
อบต.น ้ าเท่ียง
ไดรั้บสนบัสนุน
วสัดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบติังานใน
ภารกิจต่างๆ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

-67- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน   1.2.3 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน \  

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

61. โครงการค่าจดัซ้ือรถยนต์
บรรทุกน ้ าเอนกประสงค ์ 
จ านวน  1 คนั  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ือรถยนต์
บรรทุกน ้ า
เอนกประสงค ์  

จดัซ้ือรถยนตบ์รรทุกน ้ า
เอนกประสงค ์  
จ านวน  1 คนั  ขนาด 6 
ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร
กระบอกสูบ  ไม่ต ่ากวา่ 
6,000 ซีซี 
 

        -         -        - 2,500,000
.- 

         - รถยนตบ์รรทุก
น ้ า
เอนกประสงค ์  
จ านวน  1 คนั  
ขนาด 6 ตนั 6 
ลอ้ ปริมาตร
กระบอกสูบ  
ไม่ต ่ากวา่ 
6,000 ซีซี 
 

รถยนตบ์รรทุกน ้ า
เอนกประสงค ์ 
สมารถแจกจ่ายน ้ า
เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
อุปโภค-บริโภค
ใหแ้ก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีในช่วงฤดู
แลง้ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

-51- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั    

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

62. โครงการค่าจดัซ้ือเคร่ืองเล่ือย
โซ่ยนต ์  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ือ เคร่ือง
เล่ือยยนต ์  
ส าหรับใชใ้น
การสนบัสนุน
งานป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต ์  
ส าหรับใชใ้นการ
สนบัสนุนงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 30,000.-         - เคร่ืองเล่ือยโซ่
ยนต ์  
ส าหรับใชใ้น
การสนบัสนุน
งานป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

เคร่ืองเล่ือยโซ่
ยนต ์  
ส าหรับใชใ้นการ
สนบัสนุนงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



-52- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั    

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

63. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอค าชะอีใน
การติดตั้งไฟฟ้าจุดเส่ียงใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลน ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  
อ.ค าชะอีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าจุด
เส่ียงในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลน ้ าเท่ียง 
  
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.ค าชะอีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าจุดเส่ียงใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลน ้ าเท่ียง 
  
 

        -         -        - 30,000.-    การด าเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้าจุด
เส่ียงในเขต
พ้ืนท่ีต าบล 
น ้าเท่ียง 
 

สามารถป้องกนั
และลดการเกิด
อุบติับนทอ้งถนน
ในบริเวณจุดเส่ียง 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล 
น ้าเท่ียง 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-53- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

64. โครงการเขา้ค่ายเด็กและ
เยาวชนต าบลน ้ าเท่ียงรักษ์
โลก 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ต่างๆในการ
ด าเนินโครงการ
เขา้ค่ายเด็กและ
เยาวชนต าบลน ้ า
เท่ียงรักษโ์ลก 

ด าเนินการจดัโครงการ
เขา้ค่ายเด็กและเยาวชน
ต าบลน ้ าเท่ียงรักษโ์ลก 

        -         -        - 50,000.-   50,000.- โครงการเขา้
ค่ายเด็กและ
เยาวชนต าบล
น ้ าเท่ียงรักษ์
โลก 

เด็กและเยาวชน
ต าบลน ้ าเท่ียงท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
จากการขา้ค่าย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-54- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

64. โครงการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือเป็นค่าจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ด าเนินการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 10,000.-   10,000.- ด าเนินการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

เด็กเลก็ของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-55- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

64. โครงการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 

เพ่ือเป็นค่าจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ วดั
โพธ์ิศรีวทิยาลยั 

ด าเนินการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็วดัโพธ์ิ
ศรีวทิยาลยั 

        -         -        - 10,000.-   10,000.- ด าเนินการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

เด็กเลก็ของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-56- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

65. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียนส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 
5 ปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือเป็นค่าจดั
จดัซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง ปี 
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ อบต.น ้ าเท่ียง  

ด าเนินการจดัซ้ือ
เคร่ืองแบบนกัเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 5 
ปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 10,000.-   10,000.- ด าเนินการจดั
จดัซ้ือ
เคร่ืองแบบ
นกัเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง 5 
ปี ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

เด็กอาย ุ3 ถึง 5 ปี 
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บ
เคร่ืองแบบ
นกัเรียน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

-57- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

66. โครงการจดัซ้ือหนงัสือเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 5 ปี ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  อบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือเป็นค่าจดั
จดัซ้ือหนงัสือ
เรียน ส าหรับเด็ก
อาย ุ3 ถึง ปี ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง  

ด าเนินการจดัซ้ือ
หนงัสือเรียน  ส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง 5 ปี ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 10,000.-   10,000.- ด าเนินการจดั
จดัซ้ือหนงัสือ
เรียน  ส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง 5 
ปี ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

เด็กอาย ุ3 ถึง 5 ปี 
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บ
หนงัสือเรียน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-58- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

67. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 5 ปี 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต. 
น ้าเท่ียง 

เพ่ือเป็นค่าจดั
จดัซ้ืออุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับเด็ก
อาย ุ3 ถึง ปี ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง  

ด าเนินการจดัซ้ือ
อุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 5 
ปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 10,000.-   10,000.- ด าเนินการจดั
จดัซ้ืออุปกรณ์
การเรียน 
ส าหรับเด็กอาย ุ
3 ถึง 5 ปี ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  
อบต.น ้ าเท่ียง 

เด็กอาย ุ3 ถึง 5 ปี 
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บ
อุปกรณ์การเรียน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-59- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

68. โครงการจดัท าแหล่งเรียนรู้
ชุมชนต าบลน ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือเป็นค่า ใชจ่้าย
ในการด าเนิน
โครงการจดัท า
แหล่งเรียนรู้
ชุมชนต าบล 
น ้าเท่ียง 

ด าเนินการจดัท าแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต าบล 
น ้าเท่ียงในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
 อบต.น ้ าเท่ียง 
 

        -         -        - 30,000.-   30,000.- การจดัท าแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน
ต าบลน ้ าเท่ียง 
 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป
ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.น ้ าเท่ียง
มีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของต าบล
น ้ าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

 

-60- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

69. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือเป็นค่า ใชจ่้าย
ในการด าเนิน
โครงการจดัท า
แหล่งเรียนรู้
ชุมชนต าบล 
น ้าเท่ียง 

ด าเนินการจดัท าแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต าบล 
น ้าเท่ียงในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
 อบต.น ้ าเท่ียง 
 

        -         -        - 20,000.-   20,000.- การปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อ
เติมศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ อบต. 
น ้าเท่ียง 
 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ อบต.น ้ าเท่ียง 
ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-61- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

70. โครงการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา ของ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการจดั
ฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากร
และเดินทางไป
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

จดัฝึกอบรมพฒันา
พฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา ของ ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง ใหแ้ก่ 
 ผดด. ผช.ครูดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

        -         -        - 20,000.-   20,000.- จดัฝึกอบรม
พฒันาบุคลากร
ทางการศึกษา 
ของ ศพด.อบต.  
น ้าเท่ียง  

จดัฝึกอบรม
พฒันาบุคลากร
ทางการศึกษา 
ของ ศพด.อบต.  
น ้าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

-62- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

70. โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนิน
โครงการวนั
เยาวชนแห่งชาติ  

ด าเนินการจดัท า
โครงการวนัเยาวชน
แห่งชาติ 

        -         -        - 50,000.-   50,000.- การด าเนินการ
จดัท าโครงการ
วนัเยาวชน
แห่งชาติ 

เยาวชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดมี้
มีส่วนร่วมใน
โครงการวนั
เยาวชนแห่งชาติ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

 

-63- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

70. โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนิน
โครงการวนั
เยาวชนแห่งชาติ  

ด าเนินการจดัท า
โครงการวนัเยาวชน
แห่งชาติ 

        -         -        - 50,000.-   50,000.- การด าเนินการ
จดัท าโครงการ
วนัเยาวชน
แห่งชาติ 

เยาวชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดมี้
มีส่วนร่วมใน
โครงการวนั
เยาวชนแห่งชาติ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

71. โครงการส่งเสริมการจดั
การศึกษา ศพด.อบต.น ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการ
จดัท าส่ือการเรียน
การสอน สร้าง
พฒันาการเรียนรู
ของศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ด าเนินการจดัท าส่ือการ
เรียนการสอน สร้าง
พฒันาการเรียนรู้ของ 
ศพด.อบต.น ้ าเท่ียง 
 

        -         -        - 20,000.-   20,000.- การส่งเสริมการ
จดัการศึกษา 
ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 
 

ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บส่ือ
การเรียนการสอน 
สร้างพฒันาการ
เรียนรู้ 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

72. โครงการส่งเสริมการจดั
การศึกษา ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการ
จดัท าส่ือการเรียน
การสอน สร้าง
พฒันาการเรียนรู้ 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ด าเนินการจดัท าส่ือการ
เรียนการสอน สร้าง
พฒันาการเรียนรู้ของ 
ศพด.วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 
 

        -         -        - 20,000.-   20,000.- การส่งเสริมการ
จดัการศึกษา 
ศพด. วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ศพด. วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยัไดรั้บส่ือ
การเรียนการสอน 
สร้างพฒันาการ
เรียนรู้ 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

74. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา ศพด.
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 
(ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง) 

เพื่อค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ศพด.
วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
(ค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง) 

         -         -        - 496,800.-   496,800.- การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
(ค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง) 

ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยัไดรั้บการ
สนบัสนุนค่า
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(ค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง) 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

75. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา(ศพด.
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั)  
(อาหารกลางวนั) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เบิกหกัผลกัส่ง
ค่าอาหารกลางวนั 
ส าหรับ ศพด.วดั
โพธ์ิศรีวทิยาลยั 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศพด.วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 
(อาหารกลางวนั) 
 

        -         -        - 171,500.-        - การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
 (อาหาร
กลางวนั) 

ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
ไดรั้บการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็น
(ค่าอาหารกลางวนั) 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

76. โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.อบต. 
น ้ าเท่ียง(ค่าจดัการเรียน
การสอน   รายหวั) 

เพื่อสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง(ค่า
จดัการเรียนการ
สอน   รายหวั) 

จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศพด.อบต.น ้ าเท่ียง     
(ค่าจดัการเรียนการสอน   
รายหวั) 

        -         -        - 34,000.-  34,000.- การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง(ค่า
จดัการเรียนการ
สอน   รายหวั) 

สถานศึกษา ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียงไดรั้บ
การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน   ราย
หวั) 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

77. โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกนัและต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดัอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การ
ป้องกนัและต่อตา้น
การทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

จดัอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกนัและต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

        -         -        - 30,000.-  30,000.- การจดัอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
ความรู้จากโครงการ
อบรมและน าความรู้
นั้นไปป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



-68- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

78. เงินสมทบประกนัสงัคม
ของพนกังานจา้ง(ศพด.
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงิน
สมทบ
ประกนัสงัคมของ
พนกังานจา้ง(ศพด.
วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั) 

จดัสรรงบประมาณจ่าย
เป็นเงินสมทบ
ประกนัสงัคมของ
พนกังานจา้ง(ศพด.วดั
โพธ์ิศรีวทิยาลยั) 

        -         -        - 24,840.-  24,840.- การจดัสรร
งบประมาณจ่าย
เป็นเงินสมทบ
ประกนัสงัคมของ
พนกังานจา้ง
(ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั) 

พนกังานจา้ง(ศพด.วดั
โพธ์ิศรีวทิยาลยั)
ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณเป็นเงิน
สมทบประกนัสงัคม 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

-69- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

79. โครงการจดัซ้ือส่ิงของ
เคร่ืองใชส่้วนตวัเด็กและ
อุปกรณ์ท าความสะอาด 
ส าหรับ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

เพ่ือจดัซ้ือส่ิงของ
เคร่ืองใชส่้วนตวัเด็ก
และอุปกรณ์ท า
ความสะอาด 
ส าหรับ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

จดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ส่วนตวัเด็กและอุปกรณ์
ท าความสะอาด ส าหรับ 
ศพด.อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 20,000.-  20,000.- ส่ิงของเคร่ืองใช้
ส่วนตวัเด็กและ
อุปกรณ์ท าความ
สะอาด ส าหรับ 
ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บส่ิงของ
เคร่ืองใชส่้วนตวัเด็ก
และอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-70- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

80. โครงการค่าจดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม) โรงเรียนหนอง
เอ่ียนดงราษฎร์สงเคราะห์ 

เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือ
อาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่โรงเรียน
หนองเอ่ียนดง
ราษฎร์สงเคราะห์ 

จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่โรงเรียนหนอง
เอ่ียนดงราษฎร์
สงเคราะห์ 

        -         -        - 314,146
.- 

 314,146.- การจดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม) ใหแ้ก่
โรงเรียนหนอง
เอ่ียนดงราษฎร์
สงเคราะห์  

ไดรั้บอาหารเสริม
(นม)ใหแ้ก่โรงเรียน
หนองเอ่ียนดงราษฎร์
สงเคราะห์ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-71- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

81. โครงการค่าจดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม)  ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือ
อาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

        -         -        - 314,146
.- 

 314,146.- การจดัซ้ืออาหาร
เสริม(นม) ใหแ้ก่  
ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ไดรั้บอาหารเสริม
(นม)ใหแ้ก่ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-72- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

82. ค่าไฟฟ้าของ ศพด. 
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าของ ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง 

ค่าไฟฟ้าของ ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 30,000.-       - การใชไ้ฟฟ้าของ
ศพด.อบต.น ้ า
เท่ียง 

ของ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณค่า
ไฟฟ้า 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

83. ค่าน ้ าประปา  ค่าน ้ า
บาดาลของ ศพด. 
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
น ้ าประปา  ค่าน ้ า
บาดาล 
ของ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ค่าน ้ าประปา  ค่าน ้ า
บาดาล ของ ศพด. 
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 15,000.-        - ค่าน ้ าประปา  ค่า
น ้ าบาดาล ของ 
ศพด. 
อบต.น ้ าเท่ียง 

 ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณค่า 
ค่าน ้ าประปา  ค่าน ้ า
บาดาล 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-74- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

84. ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 
ของ ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 
ของ ศพด.อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 50,000.-  50,000.- ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 
ของ ศพด. 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียงไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณค่า 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-75- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

85. ค่าครุภณัฑก์ารศึกษา
เคร่ืองเล่นสนาม ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ครุภณัฑก์ารศึกษา
เคร่ืองเล่นสนาม 
ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 

ครุภณัฑก์ารศึกษา
เคร่ืองเล่นสนาม ศพด.
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

        -         -        - 100,000.-       - ครุภณัฑก์ารศึกษา
เคร่ืองเล่นสนาม 
ศพด.อบต. 
น ้าเท่ียง 
 

ศพด.อบต.น ้ าเท่ียง 
ไดรั้บเคร่ืองเล่นสนาม 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

86. โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองแบบนกัเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 
(งบอุดหนุน) 

เพ่ือจดัซ้ือ
เคร่ืองแบบนกัเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3 
ถึง 5ปี ศพด.วดัโพธ์ิ
ศรีวทิยาลยั 

จดัซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียนส าหรับเด็กอาย ุ
3 ถึง 5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรีวทิยาลยั 
 

        -         -        - 10,000.-  10,000.- การจดัซ้ือ
เคร่ืองแบบ
นกัเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง 5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยัไดรั้บการ
อุดหนุนงบประมาณ
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียนส าหรับเด็ก
อาย ุ3 ถึง 5ปี 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

87. โครงการจดัซ้ือหนงัสือ
เรียนส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 
5 ปี  ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
(งบอุดหนุน) 

เพ่ือจดัซ้ือหนงัสือ
เรียนส าหรับเด็กอาย ุ3 
ถึง 5ปี ศพด.  วดัโพธ์ิ
ศรีวทิยาลยั 

จดัซ้ือหนงัสือเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 
5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
 

        -         -        - 10,000.-  10,000.- การจดัซ้ือหนงัสือ
เรียนส าหรับเด็ก
อาย ุ3 ถึง 5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยัไดรั้บการ
อุดหนุนงบประมาณ
ค่าจดัซ้ือหนงัสือ
นกัเรียนส าหรับเด็ก
อาย ุ3 ถึง 5ปี 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

88. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
การเรียนส าหรับเด็กอาย ุ 
3 ถึง 5 ปี  ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
(งบอุดหนุน) 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กอาย ุ3 
ถึง 5 ปี ศพด.  วดัโพธ์ิ
ศรีวทิยาลยั 

จดัซ้ืออุปกรณ์เรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ถึง 
5 ปี  ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
 

        -         -        - 10,000.-  10,000.- การจดัซ้ืออุปกรณ์
การเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง 5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยัไดรั้บการ
อุดหนุนงบประมาณ
ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กอาย ุ 
3 ถึง 5ปี 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

89. อุดหนุนค่าวสัดุการเรียน
การสอนวสัดุการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธ์ิ
ศรีวทิยาลยั 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อจดัสรร
งบประมาณอุดหนุน
ค่าวสัดุการเรียนการ
สอนวสัดุการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
(งบอุดหนุน) 

อุดหนุนค่าวสัดุการ
เรียนการสอนวสัดุ
การศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 
(งบอุดหนุน) 

        -         -        - 71,400.-  71,400.- การจดัซ้ืออุปกรณ์
การเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3 ถึง 5ปี 
ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยั 

ศพด.วดัโพธ์ิศรี
วทิยาลยัไดรั้บการ
อุดหนุนงบประมาณ
ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กอาย ุ 
3 ถึง 5ปี 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-80- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา       ตวัช้ีวดั 
       (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

90. อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองเอ่ียนดงราษฎร์ 
สงเคราะห์(โครงการ
อาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็ก
นกัเรียน) 
(งบอุดหนุน) 

เพื่อจดัสรร
งบประมาณอุดหนุน
โรงเรียนบา้นหนอง
เอ่ียนดงราษฎร์ 
สงเคราะห์(โครงการ
อาหารกลางวนัใหแ้ก่
เด็กนกัเรียน) 
 (งบอุดหนุน) 

จดัสรรงบประมาณ
อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองเอ่ียนดงราษฎร์ 
สงเคราะห์(โครงการ
อาหารกลางวนัใหแ้ก่
เด็กนกัเรียน) 
 (งบอุดหนุน) 

        -         -        - 640,000
.- 

 640,000.- จดัสรร
งบประมาณ
อุดหนุนโรงเรียน
บา้นหนองเอ่ียน
ดงราษฎร์ 
สงเคราะห์
(โครงการอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่เด็ก
นกัเรียน) 

โรงเรียนบา้นหนอง
เอ่ียนดงราษฎร์ 
สงเคราะห์ไดรั้บการ
อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 
(งบอุดหนุน) 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 

-81- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

    -แนวทางการศึกษา  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    2.บริการชุมชน 2.1   แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา      

ท่ี                   โครงการ  วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

91. โครงการค่าจดัซ้ือ
หนงัสือพิมพป์ระจ า
หมู่บา้นและอบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือจดัซ้ือ
หนงัสือพิมพป์ระจ า
หมู่บา้นและ        
อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้นทั้ง 9 
หมู่บา้นและ  อบต. 
น ้าเท่ียง 

        -         -        - 36,500.-  36,500.- หนงัสือพิมพป์ระจ า
หมู่บา้นทั้ง 9 หมู่บา้น
และ  อบต.น ้ าเท่ียง 

ทั้ง 9 หมู่บา้นและ  
อบต.น ้ าเท่ียง
ไดรั้บ
หนงัสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-82- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

92. โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควรการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควรการตั้งครรภใ์น
วยัรุ่น 

ด าเนินการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
การมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร การ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 40,000.-  40,000.- การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร การ
ตั้งครรภใ์นวยัรุ่นใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

เด็กวยัรุ่นในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.น ้ าเท่ียง
ไดรั้บการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
การมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร 
และการตั้งครรภ ์

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-83- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

93. โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนใหแ้ก่
ประชาชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียง 

ด าเนินการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีนใหแ้ก่
ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

        -         -        - 15,000.-  15,000.- ด าเนินการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีนใหแ้ก่
ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนใ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

-84- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

94. โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 
โรคพิษสุนขับา้ 

เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคพิษสุนขับา้
ในเขตต าบลน ้ าเท่ียง 

ด าเนินการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
โรคพิษสุนขับา้ใน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

        -         -        - 40,000.-  40,000.- การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคพิษ
สุนขับา้ในเขตต าบล
น ้ าเท่ียง 

ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
โรคพิษสุนขับา้ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-85- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

95. โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวข์อง อบต.
น ้ าเท่ียงตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค  คนปลอดภยั  
จากโรคพิษสุนขับา้ 

เพื่อส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวใ์นเขต
รับผิดชอบของ อบต. 
น ้ าเท่ียงตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค  คน
ปลอดภยั  จากโรคพิษ
สุนขับา้ 

ส ารวจขอ้มูลจ านวน
สตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวใ์นเขต
รับผิดชอบของ 
อบต. น ้ าเท่ียงตาม
โครงการสตัวป์ลอด
โรค  คนปลอดภยั  
จากโรคพิษสุนขับา้ 

        -         -        - 6,000.-  6,000.- การส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวใ์นเขต
รับผิดชอบของ 
อบต. น ้ าเท่ียงตาม
โครงการสตัวป์ลอด
โรค  คนปลอดภยั  
จากโรคพิษสุนขับา้ 

สตัวแ์ละ
ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง
ปลอดจากโรคพิษ
สุนขับา้ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-86- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

96. โครงการอบรมการ
ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน 

เพ่ืออบรมการป้องกนั
และควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน 

ด าเนินการจดัอบรม
ป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 45,000.-  45,000.- ด าเนินการจดั
อบรมป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
ความรู้จากการ
อบรมและน าความรู้
นั้นไป 
ป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียงไดดี้ข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-87- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

97. โครงการอบรมใหค้วามรู้
และศึกษาดูงานการก าจดั
ส่ิงปฏิกลูมูลฝอยในชุมชน 

เพื่อด าเนินการจดัอบรม
ใหค้วามรู้และศึกษาดู
งานการก าจดัส่ิงปฏิกลู
มูลฝอยในชุมชน 

ด าเนินการจดัอบรม
ใหค้วามรู้และศึกษา
ดูงานการก าจดัส่ิง
ปฏิกลูมูลฝอยใน
ชุมชน 

        -         -        - 150,000.-  150,000.- ด าเนินการจดั
อบรมใหค้วามรู้
และศึกษาดูงาน
การก าจดัส่ิง
ปฏิกลูมูลฝอยใน
ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง
จากศึกษาดูงานการ
ก าจดัส่ิงปฏิกลูมูล
ฝอยในชุมชนใน
เขตรับผิดชอบของ
อบต.น ้ าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

-88- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

98. โครงการค่าจดัซ้ือน ้ ายา
พน่หมอกควนัใช้
ส าหรับก าจดัยงุเพ่ือ
ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพ่ือจดัซ้ือน ้ ายาพน่หมอก
ควนัใชส้ าหรับก าจดัยงุ
เพ่ือป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

จดัซ้ือน ้ ายาพน่
หมอกควนัใช้
ส าหรับก าจดัยงุเพ่ือ
ป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

        -         -        - 22,500.-  22,500.- การจดัซ้ือน ้ ายา
พน่หมอกควนัใช้
ส าหรับก าจดัยงุ
เพ่ือป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

สามารถป้องกนั
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียงไดคี้ยิง่ข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

-89- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

99. โครงการค่าจดัซ้ือ
ทรายอะเบท(ชนิด
ซอง) ใชส้ าหรับก าจดั
ยงุป้องกนัและ
ควบคุมไขเ้ลือดออก 

เพ่ือจดัซ้ือทรายอะเบท
(ชนิดซอง) ใชส้ าหรับ
ก าจดัยงุป้องกนัและ
ควบคุมไขเ้ลือดออก 

จดัซ้ือทรายอะเบท
(ชนิดซอง) ใช้
ส าหรับก าจดัยงุ
ป้องกนัและควบคุม
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียง 

        -         -        - 67,500.-  67,500.- การจดัซ้ือ
ทรายอะเบท(ชนิด
ซอง) ใชส้ าหรับ
ก าจดัยงุป้องกนั
และควบคุม
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

สามารถป้องกนั
และควบคุม
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียงไดดี้ยิง่ข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-90- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 เสริมสร้างทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู ่
3.ยทุธศาสตร์ดา้นเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็ 
  -แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ นนัทนาการและเสริมสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข   

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

100. โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพื่อด าเนินการรณรงค์
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ในชุมชนในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

ด าเนินการรณรงค์
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

        -         -        - 15,000.-  15,000.- การด าเนินการ
รณรงคป้์องกนั
โรคไขเ้ลือดออก
ในชุมชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

สามารถป้องกนัการ
เกิดโรค
ไขเ้ลือดออกใน
ชุมชนในเขตต าบล
น ้ าเท่ียงไดดี้ข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-91- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
      -แนวทางการพฒันา ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน า้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น า้ประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสงัคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน     

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

101. โครงการจดัซ้ือ
อุปกรณ์อ่านบตัร
อเนกประสงค(์Smart  
Card  Reader) 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บตัรอเนกประสงค(์Smart  
Card  Reader)ไวใ้ชใ้น
กิจการของ อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บตัรอเนกประสงค์
(Smart  Card  
Reader)ไวใ้ชใ้น
กิจการของ อบต. 
น ้าเท่ียง จ านวน  
2 เคร่ือง 

        -         -        - 1,400.-  1,400.- อุปกรณ์อ่านบตัร
อเนกประสงค์
(Smart  Card  
Reader) 

อบต.น ้ าเท่ียงไดรั้บ
อุปกรณ์อ่านบตัร
อเนกประสงค์
(Smart  Card  
Reader)ไวใ้ชใ้น
กิจการของ อบต. 
น ้าเท่ียง 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-92- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพฒันา ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน า้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น า้ประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสงัคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน     

ท่ี                   โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565 
  (บาท) 

102. โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพแ์บบฉีด
หมึก( Inkjet  Printer) 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก( Inkjet  
Printe ไวใ้ชใ้นการพิมพ์
งานของกองช่าง อบต.น ้ า
เท่ียง 

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก           
( Inkjet  Printe )ไว้
ใชใ้นการพิมพง์าน
ของกองช่าง  อบต.
น ้ าเท่ียง  จ านวน      
2 เคร่ือง 

        -         -        - 6,300.-  6,300.- การจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพแ์บบ
ฉีดหมึก( Inkjet  
Printe ไวใ้ชใ้น
การพิมพง์านของ
กองช่าง  จ านวน 
2 เคร่ือง 

กองช่าง  อบต. 
น ้าเท่ียง ไดรั้บ
เคร่ืองพิมพแ์บบฉีด
หมึก( Inkjet  
Printer)  จ านวน 2 
เครืองไวใ้ชใ้นการ
พิมพง์านของกอง
ช่าง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 



 

-93- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
      -แนวทางการพฒันา ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน า้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น า้ประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสงัคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน     

ท่ี           โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

103. โครงการค่า
บ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพ่ือปรับปรุงค่า
บ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ี
เกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุงท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้าง  
ซ่ึงมิใช่การ
ปรับปรุงตามปกติ 

ปรับปรุงค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงท่ีดินหรือ
ส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงมิใช่
การปรับปรุงตามปกติ 

        -         -        - 300,000.-  300,000.- การปรับปรุงค่า
บ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ี
เกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุงท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้าง  
ซ่ึงมิใช่การ
ปรับปรุงตามปกติ 

อบต.น ้ าเท่ียงมี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการในการ
ปรับปรุงค่าบ ารุงรักษา
และ 
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงท่ีดินหรือ
ส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงมิใช่
การปรับปรุงตามปกติ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 

-94- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   2.5.2 งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสร้างความเขม้แขง็ชุมชน  

ท่ี           โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

      ผลท่ีคาดวา่ 
       จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

104. โครงการส่งเสริม
และพฒันา
คุณภาพชีวติ 
ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติผูสู้งอายใุน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายใุน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

      -        -        -  50,000.- 50,000.- การส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติผูสู้งอายใุน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

ผูสู้งอายใุนเขตต าบลน ้ า
เท่ียงไดรั้บการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติ
ใหดี้ข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

-95- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2   งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี           โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

105. โครงการ โฮม
ฮกั โอมแฮง  
แปลงขยะเป็น
เงิน 

เพื่อส่งเสริมใหค้น
ในชุมชนไดช่้วยกนั
รักษาความสะอาด
ไม่ท้ิงขยะในชุมชน  
แต่น าขยะท่ีขาย
ไดม้าขายเพื่อสร้าง
รายไดอี้กทางหน่ึง 

ด าเนินการโครงการ 
โฮมฮกั โอมแฮง  แปลง
ขยะเป็นเงินในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -        -        -  30,000.- 30,000.- การด าเนินงาน
โครงการโฮมฮกั 
โอมแฮง  แปลง
ขยะเป็นเงิน 
 

ในแต่ละชุมชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงเกิดความ
สะอาด เป็นระเบียบ
และคนในชุมชนมี
รายไดเ้สริมจากการขาย
ขยะ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

-96- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี           โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

106. โครงการค่าจดั
จดัซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้ าแบบหอยโขง่ 

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้ าแบบหอยโขง่ 

จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าแบบ
หอยโข่ง ไวใ้ชใ้น
กิจการของ อบต. 
น ้าเท่ียง  จ านวน   
1 เคร่ือง 

      -        -        -  6,500.- 6,500.- ประสิทธิภาพจาก
การใชง้านของ
เคร่ืองสูบน ้ าแบบ
หอยโข่ง 

 อบต.น ้ าเท่ียง มีเคร่ือง
สูบน ้ าแบบหอยโขง่ไว้
ใชใ้นกิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี           โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

107. โครงการค่าจดั
จดัซ้ือครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและวทิยุ
(ค่าจดัซ้ือปรี
แอมป์)  

เพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและวทิย ุ    
(ค่าจดัซ้ือปรีแอมป์) 
ไวใ้ชใ้นกิจการของ
กองช่าง อบต.       
น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวทิย ุ    (ค่าจดัซ้ือป
รีแอมป์)ไวใ้ชใ้นกิจการ
ของกองช่าง อบต. 
น ้าเท่ียง 

      -        -        -  3,900.- 3,900.- ประสิทธิภาพใน
การใชง้านของ 
ปรีแอมป์ใน
กิจการของกอง
ช่าง อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่าง อบต.น ้ าเท่ียง
มีปรีแอมป์ในกิจการ
ของกองช่าง 
 อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 

 

-98- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี           โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

108. โครงการค่าจดั
จดัซ้ือครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและวทิย ุ
( ค่าจดัซ้ือ
มิกเซอร์ 8 ช่อง) 

เพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและวทิย ุ        
( ค่าจดัซ้ือมิกเซอร์ 
8 ช่อง)    ไวใ้ชใ้น
กิจการของกองช่าง 
อบต.  น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวทิย ุ( ค่าจดัซ้ือ
มิกเซอร์ 8 ช่อง)   ไวใ้ช้
ในกิจการของกองช่าง 
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -        -        -  13,000.- 13,000.- ประสิทธิภาพใน
การใชง้านของ 
ปรีแอมป์ใน
กิจการของกอง
ช่าง อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่าง อบต.น ้ าเท่ียง
มีปรีแอมป์ในกิจการ
ของกองช่าง 
 อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี      โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
        (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

109. โครงการค่าจดัซ้ือ 
ไมคโ์ครโฟนไร้สาย 
 

เพ่ือจดัซ้ือ 
ไมคโ์ครโฟนไร้
สายไวใ้ชใ้น
กิจการ 

จดัซ้ือ ไมคโ์ครโฟนไร้
สายไวใ้ชใ้นกิจการ 

      -        -        -  1,100.- 1,100.- ประสิทธิภาพ 
จากการใชง้าน
ไมคโ์ครโฟนไร้
สายในกิจการ

กองช่าง อบต.น ้ าเท่ียงมี 
ไมคโ์ครโฟนไร้สายไว้
ใชใ้นกิจการต่างๆของ
กองช่าง อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 



ต่างๆของกองช่าง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี      โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
        (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

110. โครงการค่าจดัซ้ือ 
ปากกาจบังาน 6 ช้ิน 
 

เพ่ือจดัซ้ือ
ปากกาจบังาน  
6 ช้ิน ไวใ้ชใ้น

จดัซ้ือปากกาจบังาน  
6 ช้ิน ไวใ้ชใ้นกิจการ
ของกองช่าง 

      -        -        -  3,300.- 3,300.- ประสิทธิภาพจาก
การใชง้านของ 
กิจการของกอง

กองช่างมีปากกาจบังาน 
6  ช้ิน ไวใ้ชใ้นกิจการ
ของกองช่าง   

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี



กิจการของกอง
ช่าง อบต. 
น ้าเท่ียง 

 อบต.น ้ าเท่ียง ช่าง อบต.น ้ าเท่ียง อบต.น ้ าเท่ียง เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี      โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
        (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

111. โครงการค่าจดัซ้ือ เพ่ือจดัซ่ือสวา่น จดัซ่ือสวา่นแท่นไฟฟ้า       -        -        -  1,700.- 1,700.- ประสิทธิภาพจาก กองช่าง อบต. กองช่าง 



สวา่นแท่นไฟฟ้า แท่นไฟฟ้าไวใ้ช้
ในกิจการงาน
ของกองช่าง 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ไวใ้ชใ้นกิจการงานของ
กองช่าง อบต.น ้ าเท่ียง 

การใชง้านของ
สวา่นแท่นไฟฟ้า 
ในกิจการงานของ
กองช่าง อบต. 
น ้าเท่ียง 

น ้าเท่ียง  มีสวา่นแท่น
ไฟฟ้าไวใ้ชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-102- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ท่ี      โครงการ      วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
        (KPI) 

        ผลท่ีคาดวา่ 
          จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

112. โครงการค่าจดัซ้ือ เพ่ือเป็นค่า จดัซ้ือเคร่ือง       -        -        -  22,000.- 22,000.- ประสิทธิภาพจาก กองช่าง  อบต. กองช่าง 



เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก  ส าหรับ
ประมวลผล 

จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก  
ส าหรับ
ประมวลผลของ
กองช่าง  
อบต.น ้ าเท่ียง 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  
ส าหรับประมวลผลของ
กองช่าง  อบต.น ้ าเท่ียง 

การใชง้านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก  ส าหรับ
ประมวลผลของ
กองช่าง  อบต. 
น ้าเท่ียง 

น ้าเท่ียงมีคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก ส าหรับใช้
ประมวลผลในงานของ
กองช่าง  อบต.น ้ าเท่ียง 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-103- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์           เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

          ผลท่ีคาดวา่ 
             จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 



113. อุดหนุนสมทบ
กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลน ้ าเท่ียง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
สวสัดิการ
ชุมชนต าบล 
น ้าเท่ียง 

อุดหนุนงบประมาณ
สมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบล
น ้ าเท่ียง 

      -        -        -  50,000.- 50,000.- การด าเนินงาน
ของกองทุน
สวสัดิการชุมชน
ต าบลน ้ าเท่ียง 

กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บการอุดหนุน
งบประมาณสมทบ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-104- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    
วตัถุประสงค ์

          เป้าหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

          ผลท่ีคาดวา่ 
             จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

114. โครงการค่าใชจ่้าย เพื่อเป็น ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข       -       -        -  30,000.- 30,000.- ด าเนินการ ในเขตต าบลน ้ าเท่ียง ส านกัปลดั 



ในการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

ค่าใชจ่้ายใน
การ
ด าเนินการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดใน
เขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

ปัญหายาเสพติดโดยการจดั
อบรมใหค้วามรู้ การรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหเ้กิด
ความตระหนกัและสร้าง
กระแสป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดใน 
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
ในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

ไดรั้บด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-105- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

115. โครงการค่าใชจ่้าย เพ่ือจ่ายเป็นค่า ด าเนินการก าจดัผกัตบชวา       -       -        -   5,000.-   5,000.- การด าเนินการก าจดั ผกัตบชวาและวชัพืช ส านกัปลดั 



ในการด าเนิน
โครงการก าจดั
ผกัตบชวาและ
วชัพืชในแหล่งน ้ า
สาธารณะ 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินโครงการ
ก าจดัผกัตบชวา
และวชัพืชใน
แหล่งน ้ า
สาธารณะ 

และวชัพืชในแหล่งน ้ า
สาธารณะในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

ผกัตบชวาและ
วชัพืชในแหล่งน ้ า
สาธารณะในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

ในแหล่งน ้ าสาธารณะ
ในเขตต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บการก าจดัให้
หมดไป 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-106- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 



116. โครงการค่าย
ครอบครัว  ชุมชน 
สงัคมเป็นสุข 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในโครงการค่าย
ครอบครัว  ชุมชน       
สงัคมเป็นสุข 

ด าเนินโครงการค่าย
ครอบครัว  ชุมชน 
สงัคมเป็นสุขในเขต 
ต าบลต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -   50,000.-   50,000.- การด าเนินงาน
โครงการค่าย
ครอบครัว  ชุมชน 
สงัคมเป็นสุขในเขต 
ต าบลต าบลน ้ าเท่ียง 

ครอบครัว  ชุมชน 
สงัคมในเขต 
ต าบลน ้ าเท่ียงเกิด
ความรัก  สามคัคี และ
เกิดความสงบสุข 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-107- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

117. โครงการป้องกนั เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย ด าเนินการป้องกนัและ       -       -        -   20,000.-   20,000.- การด าเนินงาน เด็ก สตรี และบุคคล ส านกัปลดั 



และแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
บุคคลใน
ครอบครัว 

ในการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

แกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัวในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
ในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

ในครอบครัวในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรง 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-108- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

118. โครงการอบรม เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน ด าเนินการอบรม       -       -        -   30,000.-   30,000.- การด าเนินงาน ประชาชน ส านกัปลดั 



ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

การด าเนินการ
อบรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ  ใน
การพฒันาคุณภาพ
ชีวติของประชาชน
ใหมี้รายไดต้่อการ
ด ารงชีวติและ
พึ่งตนเองได ้

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

อบรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพใน
เขตต าบล 
น ้าเท่ียง 
 

กลุ่มเป้าหมายในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
ความรู้จากการอบรม 
มีคุณภาพชีวติิท่ีดีข้ึน 
มีรายไดต้่อการ 
ด ารงชีวติและ
พึ่งตนเองได ้

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-109- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

119. โครงการพฒันา เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน ด าเนินการขบัเคล่ือน       -       -        -   20,000.-   20,000.- ขบัเคล่ือนและ สภาเด็กและเยาวชน ส านกัปลดั 



ศกัยภาพของสภา
เด็กและเยาวชน 

การขบัเคล่ือนและ
พฒันาศกัยภาพของ
สภาเด็กและเยาวชน 

และพฒันาศกัยภาพของ
สภาเด็กและเยาวชน
ของต าบลน ้ าเท่ียง 

พฒันาศกัยภาพของ
สภาเด็กและเยาวชน
ของต าบลน ้ าเท่ียง 

ของต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บการพฒันาดา้น
ศกัยภาพ 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

   -110- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

120. โครงการรักษ ์ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน ด าเนินการโครงการ       -       -        -   30,000.-   30,000.- การด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในเขต ส านกัปลดั 



สามคัคี พลเมืองดี  
ตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

การด าเนินโครงการ
รักษ ์ สามคัคี 
พลเมืองดี  
ตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

รักษ ์ สามคัคี พลเมืองดี  
ตามวถีิประชาธิปไตย 
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

โครงการรักษ ์ 
สามคัคี พลเมืองดี  
ตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
ความรู้จากโครงการ
รักษ ์ สามคัคี  
พลเมืองดี  
ตามวถีิประชาธิปไตย 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

    

 

-111- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 



121. โครงการส่งเสริม
ความรู้เร่ืองสิทธิ
และหนา้ท่ีของ
สตรี 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงาน
โครงการส่งเสริม
ความรู้เร่ืองสิทธิ
และหนา้ท่ีของสตรี 

ด าเนินการส่งเสริม
ความรู้เร่ืองสิทธิและ
หนา้ท่ีของสตรีในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -   30,000.-   30,000.- การส่งเสริมความรู้
เร่ืองสิทธิและหนา้ท่ี
ของสตรีในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

สตรีกลุ่มเป้าหมายใน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บความรู้ในการ
อบรมเร่ืองสิทธิและ
หนา้ท่ีของสตรี 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-112- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพฒันา ด้านการส่งเสริมสวสัดกิาร  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

122. โครงการอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนกลุ่ม อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 9       -       -        -   45,000.-   45,000.-  การด าเนินงานตาม กลุ่มอาชีพ 9 หมู่บา้น ส านกัปลดั 



กลุ่มอาชีพ 9 
หมู่บา้นในต าบล
น ้ าเท่ียง 

อาชีพ 9 หมู่บา้นใน
ต าบลน ้ าเท่ียงใน
การด าเนินงานตาม
โครงการและ
กิจกรรมของกลุ่ม 
อาชีพ 

หมู่บา้นในต าบล 
น ้าเท่ียงในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ 

โครงการและ
กิจกรรมของกลุ่ม 
อาชีพ 

ในต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บการอุดหนุน
งบประมาณตาม
โครงการและกิจกรรม
กลุ่มอาชีพ 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

123. โครงการแข่งขนั เพ่ือจ่ายเป็นค่า จดัการแข่งขนักีฬาตา้น       -       -        -   65,000.-   65,000.- การด าเนินการ เด็กเยาวชน ส านกัปลดั 



กีฬาตา้นยาเสพติด
ต าบลน ้ าเท่ียง 

ด าเนินการจดัการ
แข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติดต าบล 
น ้าเท่ียง 

ยาเสพติดต าบลน ้ าเท่ียง จดัการแข่งขนักีฬา
ตา้นยาเสพติดต าบล
น ้ าเท่ียง 

กลุ่มเป้าหมายไดมี้
ส่วนร่วมในการ
แข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติดต าบลน ้ าเท่ียง
และห่างไกลจากยา
เสพติด 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์                เป้าหมาย 
  (ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

124. โครงการรณรงค์ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน รณรงคใ์หป้ระชาชน       -       -        -   20,000.-   20,000.- รณรงคใ์ห้ ประชาชน ส านกัปลดั 



ใหป้ระชาชนเล่น
กีฬาและออก
ก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ 

การรณรงคใ์ห้
ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ 

เล่นกีฬาและออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

กลุ่มเป้าหมายในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดเ้ล่น
กีฬาและออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ 

และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 



 
125. โครงการค่าจดัซ้ือ

ชุดนกักีฬาหรือ
ชุดกรีฑา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ือชุดนกักีฬา
หรือชุดกรีฑา 

ซ้ือชุดนกักีฬาหรือชุด
กรีฑาใหก้บันกักีฬาท่ี
ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬา 

      -       -        -   90,000.-   90,000.- การจดัซ้ือชุด
นกักีฬาหรือชุด
กรีฑา 

นกักีฬาท่ีส่งเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาไดรั้บ
ชุดนกักีฬาหรือชุด
กรีฑา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด    2561    2562     2563    2564    2565  



  (บาท)  (บาท)    (บาท)   (บาท)   (บาท) ชอบหลกั 
 

126. โครงการค่าจดัซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาหรือ
กรีฑา 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาหรือกรีฑา 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาหรือ
กรีฑา 

      -       -        -   90,000.-   90,000.- อุปกรณ์กีฬาหรือ
กรีฑา 

อบต.น ้ าเท่ียง ไดรั้บ
อุปกรณ์กีฬาหรือ
กรีฑา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย                              งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั          ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ)    2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

         (KPI)             จะไดรั้บ รับผิด 
ชอบหลกั 
 

127. โครงการค่าจดัซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับชุมชน  
เพ่ือการออกก าลงั
กาย 

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุ  
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ชุมชน เพื่อการออก
ก าลงักาย 

จดัซ้ือวสัดุ  
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ชุมชนหรือทั้ง 9 
หมู่บา้น  เพ่ือการออก
ก าลงักาย 

      -       -        -   50,000.-   50,000.- วสัดุ  
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ชุมชน 
 

ทั้ง 9 หมู่บา้นในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
วสัดุ   อุปกรณ์กีฬา
เพ่ือการออกก าลงักาย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด    2561    2562     2563    2564    2565  



  (บาท)  (บาท)    (บาท)   (บาท)   (บาท) ชอบหลกั 
 

128. โครงการก่อสร้าง
สวนสุขภาพและ
ลานกิจกรรม
ต าบลน ้ าเท่ียง 

เพ่ือก่อสร้างสวน
สุขภาพและลาน
กิจกรรมต าบล 
น ้าเท่ียง 
 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ
และลานกิจกรรมต าบล 
น ้าเท่ียง 
 

      -       -        -  100,000.-         - การก่อสร้างสวน
สุขภาพและลาน
กิจกรรมต าบล 
น ้าเท่ียง 
 

ต าบลน ้ าเท่ียงมีสวน
สุขภาพและลาน
กิจกรรมประจ าต าบล 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-119- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย                              งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั          ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ)    2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

         (KPI)             จะไดรั้บ รับผิด 
ชอบหลกั 
 

129. โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองเล่นออก
ก าลงักายภายใน
หมู่บา้น 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเล่น
ออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น 
 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นออก
ก าลงักายภายในหมู่บา้น 
ทั้ง 9 หมู่บา้น ในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -   50,000.-   50,000.- เคร่ืองเล่นออกก าลงั
กายภายในหมู่บา้น 
 

ทั้ง 9 หมู่บา้น ในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
เคร่ืองเล่นออกก าลงั
กาย 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

    

 

 

-120- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

130. โครงการจดั
กิจกรรมเน่ืองใน
วนัส าคญัของชาติ
และกิจกรรม
ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณี  
วฒันธรรมและ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

เพ่ือจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัส าคญั
ของชาติและ
กิจกรรมส่งเสริม
เผยแพร่ประเพณี  
วฒันธรรมและ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมเน่ืองในวนั
ส าคญัของชาติและ
กิจกรรมส่งเสริม
เผยแพร่ประเพณี  
วฒันธรรมและ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

      -       -        -   5,000.-        - จดักิจกรรมเน่ืองใน
วนัส าคญัของชาติ
และกิจกรรม
ส่งเสริมเผยแพร่
ประเพณี  
วฒันธรรมและ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมเน่ือง
ในวนัส าคญัของชาติ
และกิจกรรมส่งเสริม
เผยแพร่ประเพณี  
วฒันธรรมและ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-121- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย                              งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั          ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ)    2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

         (KPI)             จะไดรั้บ รับผิด 
ชอบหลกั 
 

131. โครงการจดั
กิจกรรมและ 
นิทรรศการวนั
ส าคญัต่างๆทาง
ศาสนา 

เพ่ือจดักิจกรรมและ 
นิทรรศการวนั
ส าคญัต่างๆทาง
ศาสนา 

จดักิจกรรมและ 
นิทรรศการวนัส าคญั
ต่างๆทางศาสนา 

      -       -        -   10,000.-   10,000.- การจดักิจกรรมและ 
นิทรรศการวนั
ส าคญัต่างๆทาง
ศาสนา 

ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมและ 
นิทรรศการวนัส าคญั
ต่างๆทางศาสนา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-124- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

132. โครงการจดั
กิจกรรมวนั 
สงกรานต ์
 

เพ่ือจดักิจกรรมวนั 
สงกรานต ์
 
 

กิจกรรมวนัสงกรานต์
ของต าบลน ้ าเท่ียง 
 

      -       -        -   70,000.-   70,000.- การจดักิจกรรมวนั
สงกรานตข์องต าบล
น ้ าเท่ียง 
 

ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมวนัสงกรานต์
ของต าบลน ้ าเท่ียง 
 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-125- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

133. โครงการส่งเสริม
ความรู้และ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา  
“มคัทายก” 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา   
“มคัทายก” 

ด าเนินการส่งเสริม
ความรู้และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  “มคัทายก” 

      -       -        -   20,000.-   20,000.- การส่งเสริมความรู้
และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา   
“มคัทายก” 

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
ความรู้และฝึกอบรม 
เชิงปฏิบติัการ การ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  “มคัทายก” 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-126- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

134. โครงการสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ
ภายในต าบล 
น ้าเท่ียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดั 
กิจกรรมด าเนิน
โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
ต่างๆภายในต าบล
น ้ าเท่ียง 

จดักิจกรรมด าเนิน
โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
ต่างๆภายในต าบล 
น ้าเท่ียง 

      -       -        -   30,000.-   30,000.- การจดักิจกรรม
ด าเนินโครงการสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ
ภายในต าบล 
น ้าเท่ียง 

เกิดจิตส านึกในการ
สืบสานประเพณี
ต่างๆภายในต าบล 
น ้าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-127- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

135. โครงการอบรม
เผยแพร่ความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดัอบรม
เผยแพร่ความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด าเนินการจดัอบรม
เผยแพร่ความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในเขต 
ต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -   20,000.-   20,000.- การจดัอบรม
เผยแพร่ความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
ร่วมอบรมเกิดความรู้
ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-128- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

136. โครงการ 
ออนซอนชน 
เผา่ค  าชะอี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดั
กิจกรรมด าเนิน
โครงการออนซอน
ชนเผา่ค าชะอีและ
เป็นการสืบสาน 
วฒันธรรมประเพณี
และแสดงของดี
ประจ าอ าเภอค าชะอี  

ด าเนินการโครงการ
ออนซอนชนเผา่ค าชะอี
และเป็นการสืบสาน 
วฒันธรรมประเพณีและ
แสดงของดีประจ า
อ าเภอค าชะอี 

      -       -        -   80,000.-   80,000.- การจดังานโครงการ
ออนซอนชนเผา่ค า
ชะอี 

ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการสืบสาน 
วฒันธรรมประเพณี
และแสดงของดี
ประจ าอ าเภอค าชะอี 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-129- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่5 เสริมสร้างการศึกษาดมีมีาตรฐานสากล 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
-แนวทางการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

137. โครงการงาน
ปริวาสกรรมบวช
ชีพราหมณ์  
บ.ดอนสวรรค ์ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสภา
วฒันธรรมต าบล 
สภาวฒันธรรม
อ าเภอ หรือ
คณะกรรมการ
หมู่บา้น 
 

อุดหนุนสภาวฒันธรรม
ต าบลสภาวฒันธรรม
อ าเภอ หรือ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ตามโครงการงาน
ปริวาสกรรมบวชชี
พราหมณ์  
บ.ดอนสวรรค ์ หมท่ีู 1 
 

      -       -        -   50,000.-   50,000.- โครงการงาน
ปริวาสกรรมบวชชี
พราหมณ์  
บ.ดอนสวรรค ์  
หมูท่ี 1 
 

ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในโครงการ
ปริวาสกรรมบวชชี
พราหมณ์  
บ.ดอนสวรรค ์  
หมูท่ี 1 
 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

-130- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

138. โครงการเกษตร
รักษธ์รรมชาติ
ตามศาสตร์
พระราชา 

เพ่ือเป็นค่าจดั
โครงการเกษตร
รักษธ์รรมชาติตาม
ศาสตร์พระราชา 

ด าเนินการจดัท า
โครงการเกษตรรักษ์
ธรรมชาติตามศาสตร์
พระราชา ของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -   25,000.-   25,000.- โครงการเกษตร
รักษธ์รรมชาติตาม
ศาสตร์พระราชา 
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหลกัของศาสตร์
พระราชา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-131- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

139. โครงการขยาย
พนัธ์และส่งเสริม
ปลูกผกัหวานป่า 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน
การขยายพนัธ์และ
ส่งเสริมปลูก
ผกัหวานป่า 

ด าเนินการขยายพนัธ์
และส่งเสริมปลูก
ผกัหวานป่าในเขตท่ี
รับผิดชอบของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -   25,000.-         - ด าเนินการขยาย
พนัธ์และส่งเสริม
ปลูกผกัหวานป่าใน
เขตท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

เกิดการขยายพนัธ์และ
ส่งเสริมปลูกผกัหวาน
ป่าในเขตท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-132- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

140  . โครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการโครงการ
ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินการโครงการ
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของ 
ต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -   50,000.-   50,000.- การด าเนินงาน
โครงการศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ของต าบลน ้ าเท่ียง 

เกิดการจดัตั้งศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของต าบล 
น ้าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-133- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

141. โครงการส่งเสริม
การเล้ียงไก่
พ้ืนเมือง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัท า
โครงการส่งเสริม
การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

ส่งเสริมการเล้ียงไก่
พ้ืนเมืองในเขตต าบล 
น ้าเท่ียง 

      -       -        -   30,000.-   30,000.- การส่งเสริมการ
เล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ
และมีรายไดจ้ากการ
เล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-134- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

142. โครงการค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองสูบน ้ าแบบ
หอยโข่ง 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้ าแบบหอยโขง่ไว้
ใชใ้นงานส่งเสริม
การเกษตรของ
ส านกัปลดั อบต. 
น ้าเท่ียง 

จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าแบบ
หอยโข่งไวใ้ชใ้นงาน
ส่งเสริมการเกษตรของ
ส านกัปลดั อบต. 
น ้าเท่ียง 

      -       -        -   8,200.-   8,200.- ประสิทธิภาพจาก
เคร่ืองสูบน ้ าแบบ
หอยโข่งท่ีใชใ้นงาน
งานส่งเสริม
การเกษตร 
 

ส านกัปลดั อบต. 
น ้าเท่ียง ไดรั้บเคร่ือง
สูบน ้ าแบบหอยโขง่
ไวใ้ชใ้นงานส่งเสริม
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

-135- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 



ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

143. โครงการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ู สู่ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติท่ีย ัง่ยนื 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัท า
โครงการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ู สู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีย ัง่ยนื 

ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ู สู่
ทรัพยากรธรรม 
ชาติท่ีย ัง่ยนื 

      -       -        -   25,000.-   25,000.- การด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ู สู่ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติท่ีย ัง่ยนื 

เกิดการอนุรักษฟ้ื์นฟ ู
สู่ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีย ัง่ยนื 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

       

-136- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่3 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
  1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างรายได้ 
     แนวทางการพฒันา การพฒันาส่งเสริมอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรการลงทุนการกระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 
3.การเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

144. โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรม
พืชอนัเนืองมาจาก
พระราชด าริ 

ด าเนินการโครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเนืองมาจาก
พระราชด าริของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -   60,000.-   60,000.- โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เนืองมาจาก
พระราชด าริของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

เกิดการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เนืองมาจาก
พระราชด าริของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

-137- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

 

 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที ่1 เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 



1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

145. โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพน่ละออง
ฝอยแบบสะพาย
หลงั 

เพื่อใชใ้นการ
ป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

จดัซ้ือเคร่ืองพน่ละออง
ฝอยแบบสะพายหลงั 
ของส านกัปลดั   
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- ประสิทธิภาพจาก
การใชง้านเคร่ือง
พน่ละอองฝอยแบบ
สะพายหลงัในการ
ป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

สามารถป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกไดดี้
ยิง่ข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-138- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

146. ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  รถยนต์
ส่วนกลาง
รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตนั  
2,400 ซีซี 

เพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  รถยนต์
ส่วนกลาง 
รถยนตบ์รรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั  
 2,400 ซีซี 

จดัซ้ือครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  
รถยนตส่์วนกลาง
รถยนตบ์รรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตนั  
 2,400 ซีซี ไวใ้ชใ้น
กิจการขอ อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  829,000.-  829,000.- ประสิทธิภาพจาก
การใชร้ถยนต์
ส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตนั  
 2,400 ซีซี ท่ีใชใ้น
กิจการของ 
อบต.น ้ าเท่ียง  

อบต.น ้ าเท่ียง มี
รถยนตส่์วนกลาง
รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตนั  
 2,400 ซีซี  ไวใ้ชใ้น
การปฏิบติังาน
ช่วยเหลือประชาชน 
ในดา้นต่างๆ  

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

147. โครงการค่า
ก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาข้ีเป็ด 
หมู่ท่ี 5 บ.ดงภู่(คุม้
โนนน ้ าแซบ) 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาข้ีเป็ด 
หมู่ท่ี 5 บ.ดงภู่ 
(คุม้โนนน ้ าแซบ) 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- การก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาข้ีเป็ด 
หมู่ท่ี 5 บ.ดงภู่ 
(คุม้โนนน ้ าแซบ) 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

-140- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 



    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

148. โครงการค่า
ก่อสร้างถนน 
คสล. สายนา
หนองบอน  
หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาหนอง
บอน   หมู่ท่ี 2 
 
 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- การก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาหนอง
บอน   หมู่ท่ี 2 
 
 
 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 



    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

149. โครงการค่า
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 12  
บ.หนองเอ่ียนดง 
สายหนา้บา้นยาย
โสภา 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 2 
บ.หนองเอ่ียนดง 
สายหนา้บา้นยายโสภา 
 
 
 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- การก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 2 
บ.หนองเอ่ียนดง 
สายหนา้บา้นยาย
โสภา 
 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 



    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

150. โครงการค่า
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  บา้นดอน
สวรรค ์หมู่ 1 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บา้นดอนสวรรค ์หมู่ 1 
 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บา้นดอนสวรรค ์
หมู่ 1 
 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

-143- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 



    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

151. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 9  
บ.หนองเอ่ียนดง 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 9  
บ.หนองเอ่ียนดง 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- การขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า  หมู่ท่ี 9  
บ.หนองเอ่ียนดง 

ประชาชนในหมู่บา้น
มีไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  -แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้การบริหารราชการแผ่นดินโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
4.การด าเนินงานอ่ืน  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบริหารทั่วไป 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

152. โครงการค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า  ชนิด 
Network 

เพ่ือจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์
หรือ LED 
ขาวด า  ชนิด 
Network ไวใ้ชใ้น
การปฏิบติังานของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า  ชนิด Network
ไวใ้ชใ้นการปฏิบติังาน
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  89,000.-        - การใชเ้คร่ืองพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า  ชนิด 
Networkในการ
ปฏิบติังานของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

อบต.น ้ าเท่ียงมี
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์
หรือ LED 
ขาวด า  ชนิด Network
ในการปฏิบติังาน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

153. โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติั
ประจ า 
 อบต.น ้ าเท่ียง 

เพื่อจดัฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบติัการจิตอาสา
ภยัพิบติัประจ า 
อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ า 
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  50,000.-  50,000.- การจดัฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบติัการจิตอาสา
ภยัพิบติัประจ า 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ชุดปฏิบติัการจิตอาสา
ภยัพิบติัประจ า 
อบต.น ้ าเท่ียงไดรั้บ
ความรู้จากการ
ฝึกอบรม 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

-146- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

154. ค่าติดตั้งและเพ่ิม
หน่วยความจ า
กลอ้งโทรทศัน์วง
จรีปิด(CCTV) 
รอบบริเวณอาคาร
ส านกังาน อบต.
น ้ าท่ียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
และเพ่ิม
หน่วยความจ า
กลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV)รอบ
บริเวณอาคาร
ส านกังาน อบต. 
น ้าท่ียง 

ติดตั้งและเพ่ิม
หน่วยความจ า
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV)รอบบริเวณ
อาคารส านกังาน  
อบต.น ้ าท่ียง 

      -       -        -  30,000.-       - การติดตั้งและเพ่ิม
หน่วยความจ า
กลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV)รอบ
บริเวณอาคาร
ส านกังาน  
อบต.น ้ าท่ียง 

บริเวณอาคาร
ส านกังาน  
อบต.น ้ าท่ียงไดรั้บ
การติดตั้งและเพ่ิม
หน่วยความจ า
กลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-147- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 



ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

155. โครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 
อ าเภอค าชะอี 

เพื่ออุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 
อ าเภอค าชะอี 

จดังบประมาณอุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 
อ าเภอค าชะอี 

      -       -        -  15,000.-       - การด าเนินงานศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 
อ าเภอค าชะอี 

ศูนยป์ฏิบติัการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
อ าเภอค าชะอีไดรั้บ
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-148- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 



1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.2.3 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

156. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ
ใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบลและ
พนกังานจา้ง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล
และพนกังานจา้งท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการหรือมีค าส่ง 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบลและพนกังาน
จา้งท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการหรือมีค าส่ง 

      -       -        -  10,000.-       - ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล
และพนกังานจา้งท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการหรือมีค าส่ง 

พนกังานส่วนต าบล
และพนกังานจา้งท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการหรือมีค าส่ง
ไดรั้บค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-149- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

157. ค่าใชจ่้ายในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -  30,000.-       - การด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน
ในเขตต าบลน ้ าเท่ียง 

ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
การช่วยเหลือง 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-150- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ  นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสังคม 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2. บริการชุมชน 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.5.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

158. โครงการสานรัก 
สามวยั สาน
สมัพนัธ์
ครอบครัวเป็นสุข 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินโครงการ
สานรัก สามวยั สาน
สมัพนัธ์ครอบครัว
เป็นสุข 

การด าเนินโครงการ
สานรัก สามวยั สาน
สมัพนัธ์ครอบครัวเป็น
สุขในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  40,000.-       - ผลการด าเนินงาน
โครงการสานรัก 
สามวยั สาน
สมัพนัธ์ครอบครัว
เป็นสุข 

ในครอบครัวเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงเกิด
ความรักใคร่กลม
เกลียวกนัใน
ครอบครัวมีความ
สามคัคีไม่ทะเลาะกนั
และไม่เกิดความ
แตกแยกในครอบครัว 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-151- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน,ไฟฟ้า,น้ าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

159. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 1 แยก
ป้องกนัฯไปถึง
บา้นดงยาง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 1 แยกป้องกนัฯ
ไปถึงบา้นดงยาง 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- การด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 1 แยกป้องกนัฯ
ไปถึงบา้นดงยาง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุกครัวเรือน 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-152- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน,ไฟฟ้า,น้ าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.1.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

160. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 7  
บ.โคกป่าหวาย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 7 บ.โคกป่าหวาย 

      -       -        -  100,000.-  100,000.- การด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
หมู่ท่ี 7 
 บ.โคกป่าหวาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุกครัวเรือน 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-153- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 



3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
-แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่  
3. การเศรษฐกิจ 3.3 แผนงานพาณิชย์ 3.3.2 งานกิจการประปา 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

161. ค่าบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 

ด าเนินการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยสิ์น
ทางราชการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  30,000.-        - ด าเนินการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นทางราชการ
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

ทรัพยสิ์นทาง
ราชการของ อบต.
น ้ าเท่ียงไดรั้บการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่น
สภาพปกติใชง้าน
ได ้

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

-154- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 



3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
-แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่  
3. การเศรษฐกิจ 3.3 แผนงานพาณิชย์ 3.3.2 งานกิจการประปา 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา           ตวัช้ีวดั 
            (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
           จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

162. ค่าวสัดุก่อสร้างท่ี
ใชใ้นงานกิจการ
ประปา ของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ก่อสร้างท่ีใชใ้นงาน
กิจการประปา ของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือค่าวสัดุก่อสร้างท่ี
ใชใ้นงานกิจการประปา 
ของ อบต.น ้ าเท่ียง เช่น 
ท่อต่างๆ ท่อน ้ าและ 
อุปกรณ์ ประปา กาว 
เทปพนัเกลียว  เป็นตน้ 

      -       -        -  30,000.-        - วสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้น
งานกิจการประปา 
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่าง 
อบต.น ้ าเท่ียง 
 มีวสัดุก่อสร้างไว้
ใชใ้นงานกิจการ
ประปา 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-155- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
-แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่  
3. การเศรษฐกิจ 3.3 แผนงานพาณิชย์ 3.3.2 งานกิจการประปา 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
           จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

163. ค่าวสัดุอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุ
อ่ืนท่ีใชใ้นกิจการ
ประปาในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุอ่ืน เช่น 
มิเตอร์น ้ า  สารสม้ 
คลอรีน หรือ อ่ืนๆท่ีใช้
ในกิจการประปา ของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  30,000.-        - การจดัซ้ือวสัดุอ่ืนท่ี
ใชใ้นกิจการประปา
ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.น ้ าเท่ียง 

กิจการประปา ใน
ความรับผิดชอบ
ของอบต.น ้ าเท่ียงมี
วสัดุอ่ืน เช่น มิเตอร์
น ้ า  สารสม้ คลอรีน
ไวใ้ชใ้นการ
ด าเนินงาน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-156- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 



บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
o4.การด าเนินงานอ่ืน 4.1.1แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
           จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

164. เงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน
ต าบลน ้ าเท่ียง 

ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -  50,000.-        - เงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน
ต าบลน ้ าเท่ียง 

กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลน ้ าเท่ียง
ไดรั้บการสนบัสนุน
เป็นเงินสมทบ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

-157- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
o4.การด าเนินงานอ่ืน 4.1.1แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

       ผลท่ีคาดวา่ 
         จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

165. เบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

ตั้งจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -   42,000.-        - เงินสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูป่้วยเอดส์ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

ผูป่้วยเอดส์ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ                                                                
อบต.น ้ าเท่ียงไดรั้บ
เงินสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

-158- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ 3  เสริมสร้างการเกษตร 

    7.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    -แนวทางการพฒันา    ดา้นการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ,ถนน ,ไฟฟ้า,น ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เสริมสร้างท้องถิน่และเมืองน่าอยู่ 

    3.ดา้นเศรษฐกิจ  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.1.2  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

166. โครงการค่า
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 9  
บ.หนองเอ่ียนดง 
สายขา้งบา้นนาย
หนู – นายจ ารัด 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 9 
บ.หนองเอ่ียนดง 
สายขา้งบา้น 
นายหนู – นายจ ารัด 

      -       -        -  100,000.-         - การก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 9 
บ.หนองเอ่ียนดง 
สายขา้งบา้น 
นายหนู – นายจ ารัด 
  

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

-159- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 



บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  -แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา        ตวัช้ีวดั 
         (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

167   
. 

โครงการ ก าจดั
ขยะและส่ิงปฏิกลู
มูลฝอยใน
หมู่บา้น/ชุมชน 

เพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอ้มใน
หมู่บา้น/ชุมชนโดย
การก าจดัขยะมูล
และปฏิกลูมูลฝอย
ในชุมชน 

ด าเนินการก าจดัขยะ
และส่ิงปฏิกลูมูลฝอยใน
หมู่บา้น/ชุมชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

      -       -        -  200,000.-   200,000.- การก าจดัขยะและ
ส่ิงปฏิกลูมูลฝอยใน
หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตต าบลน ้ าเท่ียง 

หมู่บา้น/ชุมชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงเกิด
ความสะอาดและมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-160- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 



              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
          (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

168   
. 

วสัดุไฟฟ้าและ
วทิย ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ือค่าวสัดุไฟฟ้า
และวทิยไุวใ้ชใ้น
กิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือค่าวสัดุไฟฟ้าและ
วทิย ุ เช่น ฟิวส์ หลอด 
ไฟฟ้า ขา หลอดฟลูออ
เรสเซนซ์  ท่ีใชใ้น
กิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  50,000.-        - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ
ท่ีใชใ้นกิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

อบต.น ้ าเท่ียงมีวสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยไุวใ้ช้
ในการด าเนินงานใน 
กิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

-161- 

แบบ ผ.01 



       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
   2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเช่น พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ถนน ไฟฟ้า น้้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
2.บริการชุมชนและสังคม 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                    

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์             เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
          (KPI) 

         ผลท่ีคาดวา่ 
            จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

169   
. 

ค่าจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียง 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียงไวใ้ชใ้น
กิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
ไวใ้ชใ้นกิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -  10,500.-        - การจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียงไวใ้ชใ้น
กิจการของ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

อบต.น ้ าเท่ียงมีเคร่ือง
ขยายเสียงไวใ้ชใ้น
กิจการงานต่างๆของ 
อบต.น ้ าเท่ียง 
 

กองช่างและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 



-162- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
o4.การด าเนินงานอ่ืน 4.1.1แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

       ผลท่ีคาดวา่ 
         จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

170 เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนั
สุขภาพ  
อบต.น ้ าเท่ียง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 
อบต.น ้ าเท่ียง 

      -       -        -   120,000.-        - การจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ อบต.น ้ าเท่ียง 

กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ  
อบต.น ้ าเท่ียงไดรั้บ
จดัสรรเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ  

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 



-163- 

แบบ ผ.01 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

              แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบบัเพ่ิมเติม  ( ฉบบัท่ี 2 ) คร้ังท่ี  2/2563 

บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ 
o4.การด าเนินงานอ่ืน 4.1.1แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   

ท่ี      โครงการ    วตัถุประสงค ์              เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

                            งบประมาณและท่ีผา่นมา          ตวัช้ีวดั 
           (KPI) 

       ผลท่ีคาดวา่ 
         จะไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลกั 
 

   2561 
  (บาท) 

   2562 
 (บาท) 

    2563 
   (บาท) 

   2564 
  (บาท) 

   2565  
  (บาท) 

171 ส ารองจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภยัเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจาก
ธรรมชาติ 

จดัสรรงบประมาณ
ส ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยั
เกิดข้ึนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจาก
ธรรมชาติในเขตต าบล
น ้ าเท่ียง 

      -       -        -   300,000.-        - การตั้งงบประมาณ
ส ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยั
เกิดข้ึนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจาก
ธรรมชาติในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียง 

ประชาชนในเขต
ต าบลน ้ าเท่ียงไดรั้บ
การบรรเทาหรือ
แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนในกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภยัเกิดข้ึน 

ส านกัปลดั 
และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 


