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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

----------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว     ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  โดยผ่านกระบวนการตามขั้นตอนซึ่งอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ใน
วันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๔  เดือน   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
(นายสุรัตน์     เสียมไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 
                     
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นในทุกด้าน  โดยเฉพาะการกระจายอ านาจสู่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนท้องถิ่นข อง
ตนเอง  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหนว่ยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นและหมู่บ้านชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวม  เนื่องจากการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  จึงได้มีนโยบายที่พัฒนาส่งเสริมการบริการและ
ศักยภาพโดยรวม ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว สามารถที่จะปฏิบัติงานและให้การบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการวางแผนพัฒนาเป็นการวางแผนพัฒนาปฏิบัติงาน
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วโดยรวม  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ขอขอบคุณคณะกรรมการคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ท่านรวมทั้งประชาคมหมู่บ้านที่ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ช่วยในการจั ดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ป ี (พ.ศ.256๑ – 256๔) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้วจะสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
         งานนโยบายและแผน                                                                             
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

        ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง         หน้า                                                                                                                                            
ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                        

๑.ด้านกายภาพ          ๑-๒   
๒.ด้านการเมือง/การปกครอง        ๒-๔   
๓.ประชากร          ๕-๖   
๔.สภาพทางสังคม         ๖-๘ 
๕.ระบบบริการพื้นฐาน         ๘-๙ 
๖.ระบบเศรษฐกิจ         ๙-๑๐ 
๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)     ๑๐-๑๑ 
๘.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม        ๑๑ 
๙.ทรัพยากรธรรมชาติ         ๑๒ 
๑๐.อ่ืนๆ          ๑๒-๑๓ 
  

  ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค      ๑๔-๑๘ 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๙-๒๕ 
3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น        ๒๖-๔๑   
  

 ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ      
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน        
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น     ๔๒-๔๗ 
 แบบ ผ.๐๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค    ๔๘-๑๔๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       ๑๔๘-๑๕๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๑๕๒-๑๕๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     ๑๕๗-๑๖๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม       ๑๖๓-๑๖๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร     ๑๖๘-๑๗๒ 
 แบบ ผ.๐๒/๑ (ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ)     ๑๗๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค    ๑๗๔-๑๘๔  
แบบ ผ.๐๓  บัญชีครุภัณฑ ์        ๑๘๕-๑๙๓ 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     ๑๙๔ 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ     ๑๙๔ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     ๑๙๔-๒๐๓ 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   ๒๐๓ 
  

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

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
........................................................................ 

 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
ความเป็นมาของต าบลหนองบัวแก้ว   และ อบต.หนองบัวแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   ได้แยกจากต าบล
เมืองเตา  ตั้งแต่ปี  2508  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  51  ปี  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน  นับถือ
ศาสนาพุทธ    และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ตั้งเลขที่  108  หมู่ที่  6  บ้านหนองบัวน้อย  
ต าบลหนองบัวแก้ว  อ า เภอพยัคฆภูมิ พิสัย  จั งหวัดมหาสารคาม   ได้รับการจัดตั้ งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์  2540  

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมหาสารคาม  อยู่ทางทิศทางตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   เป็นระยะทาง    
12 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  27.5    ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   (17,187 ไร่)   
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลภารแอ่น  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   
ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลราษฎร์พัฒนา  และ ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม    
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขต  อ าเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลเวียงชัย  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

 

ค าขวัญต าบลหนองบัวแก้ว 
ศิลปาชีพน  าพระทัย   งามดอกไม้ประดิษฐ์ 

  เศรษฐกิจการเลี ยงกบ   มีครบข้าวปลอดสาร 
แผนที่ต าบลหนองบัวแก้ว 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
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1.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ทั้งหมด  17,187 ไร่   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

สลับกับที่ดอนมีความลาดเทเล็กน้อยและมีป่าละเมาะสลับกับทุ่งนาส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ    (มี ๓ ฤดูกาล)  
 ๑.ฤดูร้อน  ลักษณะภูมิอากาศร้อนจัด  อบอ้าว แห้งแล้ง บ่อน้ าแห้งขอด    
(ช่วงฤดูกาล มีนาคม-มิถุนายน) 
 ๒.ฤดูฝน    มีปริมาณน้ าฝนน้อย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ไม่เพียงพอต่อการท าเกษตร  
(ช่วงฤดูกาล พฤษภาคม-ตุลาคม) 
 ๓.ฤดูหนาว  ลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างเย็นอากาศแห้งแล้งและมีลมแรง   
(ช่วงฤดูกาล พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ปีถัดไป) 
1.๔ ลักษณะของดิน 
 ทรัพยากรดินของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว
และสภาพดินเค็มน้อย เป็นกรด-ด่าง ในบางพ้ืนที่  หากมีการใช้ประโยชน์ดินอย่างไม่เหมาะสม เกลือจากน้ าใต้
ดินมีโอกาสที่จะแพร่กระจายท าให้ดินแปรสภาพไปเป็นดินเค็มปานกลาง หรือ เป็นดินเค็มมาก 
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า  
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1.ล าห้วย  1.ล าห้วยแสง หมู่ที่ ๔,๒   ๒.ห้วยล าเตา  ไหลผา่น  หมู่ที่ 13,10,9,15,5,16,6
 2.หนองน้ าสาธารณะ 1. ม.๓ หนองส้มโฮง ,ม.๔ หนองหน้าฝาย,หนองสิม,หนองบ้าน,หนองหนาว 
ม.๕ หนองเครือซูด ม.๖ หนองบัว  ม.๗  หนองใหญ่ ,หนองน้อย ม.๘ หนองคู ,หนองฝาย,หนองหนิ 
ม.๙  หนองม่วง ,หนองเหม็น,หนองแปน,หนองสิม ,ม.๑๐ หนองสระทุ่ง, หนองสระบก, ม.๑๒  หนองข้ีเหล็ก  
ม.๑๓  หนองสระใหม่ 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- บ่อน้ าตื้น (หนองทุ่มยาว ม.๑๒) , หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวแก้ว  จ านวน     ๑  แห่ง 
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,หมู่ที่ ๔-๑๑ หมู่ที่ ๑๕,๑๖   จ านวน   14  แห่ง 
- บ่อบาดาล         จ านวน   ๑๖  หมู่บ้าน 
- ฝาย หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔ (๒ แห่ง) หมู่ที่ ๖ (๒ แห่ง) , หมู่ที่ ๑๓ ,หมู่ที่ ๑๖ จ านวน    ๗  แห่ง 
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ทรัพยากรของไม้และป่าไม้   ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นทั่วไป   ลักษณะเป็นป่าละเมาะไม่มีเขตพ้ืนที่ป่าไม้สงวน 
๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 
    ๒.๑ เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีเขต
ปกครองจ านวน 1๖ หมู่บ้าน มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน รวม  ๓๒ คน 
                    หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม               หมู่ที่ 9   บ้านดอนหลี่                  
                    หมู่ที่ 2 บ้านเก่าน้อย            หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง                  
                    หมู่ที่ 3 บ้านสระแคนใต้          หมู่ที่ 11 บ้านป่าชาด                  
                    หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง            หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่มยาว                  
                    หมูที่ 5 บ้านหนองบัวแก้ว              หมู่ที่ 13 บ้านโนนล าเตา                  
                    หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่ 14 บ้านโนนเพ็กพัฒนา                  

หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง        
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู                หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวแก้ว   
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายก  อบต. รองนายก  อบต. 

เลขานุการ  นายก  อบต. 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วได้แบ่งเขตการเลือกตั้งตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
มหาสารคาม ดังนี้ 
  - การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเป็น 1๖ เขต 1๖ หน่วยเลือกตั้ง 
  - การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเป็น 1 เขต 1๖ หน่วยเลือกตั้ง 
 ข้อมูลสมาชิก อบต. 
ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิก อบต. 

 
 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศึกษา 

 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ชาย     25  คน 19 2 3 - 1 - 
หญิง      7   คน 5 - 1 - - - 
รวม      32  คน 24 2 4 - 1 - 
 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ป.ตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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จ านวนคณะผู้บริหาร  4  คน    และสมาชิก อบต.  จ านวน  32  คน    ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้บริหาร/สมาชิก เขตเลือกตั้ง(หมู่ที่ ) 
1 นายสุรัตน์  เสียมไธสง นายก อบต. - 
2 นายสิงห์  พลค ามาก รอง นายก อบต. - 
3 นายแสวง  บุตรราช รอง นายก อบต. - 
4 นายสมาน มาฤทธิ์ เลขานุการ นายก อบต. - 
5 นายสุรัตน์  จันทร์สระบัว ประธานสภาฯ 4 
6 นายส าเริง  แก้วอ่อนตา รองประธานสภาฯ 9 
7 นายสมทบ  หงส์พิลา เลขานุการสภาฯ 16 
8 นางอุทร  ชาธงชัย ส.อบต. 1 
9 นายร่วม  ทองแช่ม ส.อบต. 1 (เสียชีวิต) 

10 นางทองสุข  พลอามาตย์ ส.อบต. 2 
11 นายอุดม  อาภรแก้ว ส.อบต. 2 
12 นายสมพงษ์  ประกอบ ส.อบต. 3 
13 นายเกรียง   ธรรมมิภักดิ์ ส.อบต. 3 
14 นายน้อย    แสงตา ส.อบต. 4 
15 นายศุภชัย  ชาช านาญ ส.อบต. 5(ลาออก) 
16 นายสมัย  แก้วใส ส.อบต. 5 
17 นางมลิวรรณ  บุตรศรี ส.อบต. 6 
18 นายสมพงษ์   แข็งแรง ส.อบต. 6 
19 นางค ากอง   มาบิดา ส.อบต. 7 
20 นายบุญเหรียญ  ปริพล ส.อบต. 7 
21 นายอรัญ   ธรรมสุนา ส.อบต. 8 
22 นางหวัน  จันทะโยธา ส.อบต. 8 
23 นางจันทร์เพ็ญ  บุญอุดม ส.อบต. 9 
24 นายณรงค์   แก้วสวดดง ส.อบต. 10(เสียชีวิต) 
25 นายประเสริฐ  พูลวงษ์ ส.อบต. 10 
26 นายสงกราน  พิมพ์ดี ส.อบต. 11 
27 นายวัชรินทร์  พิมพ์ภักดี ส.อบต. 11 
28 นายบุดดี  มะเมีย ส.อบต. 12 
29 นายอุทัย   ทุมจีน ส.อบต. 12 
30 นายค าสาย  ปริพล ส.อบต. 13 
31 นายสุทธิชัย   พันนาสี ส.อบต. 13 (เสียชีวิต) 
32 นายสนอง  ภักดีแดง ส.อบต. 14 
33 นายไสว  ภาระจ่า ส.อบต. 14 
34 นายบุญตา  สว่างจิตร ส.อบต. 15 
35 นางสุข   ทองสุข ส.อบต. 15 
36 นายค าพันธ์  แก้วอาจ ส.อบต. 16 
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๓.ประชากร 
 

๓.๑ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
 
 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน
ครัวเรื
อน 

 

จ านวนประชากร ( คน ) 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๒ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 
๒ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

บ้านสระสี่เหลี่ยม 
บ้านเก่าน้อย 
บ้านสระแคนใต ้
บ้านหนองแสง 
บ้านหนองบัวแก้ว 
บ้านหนองบัวน้อย 
บ้านหนองสองห้อง 
บ้านหนองคู 
บ้านดอนหลี ่
บ้านโนนสูง 
บ้านป่าชาด 
บ้านหนองทุ่มยาว 
บ้านโนนล าเตา 
บ้านโนนเพ็กพัฒนา 
บ้านดอนกลาง 
บ้านหนองบัวแก้ว 

๙๐ 
๑๑๖ 
๗๗ 

166 
10๕ 
133 
163 
97 

121 
86 

122 
50 
42 
68 
90 
68 

156 
231 
122 
344 
177 
259 
349 
199 
242 
149 
232 
104 
79 

111 
211 
118 

173 
216 
141 
351 
136 
260 
285 
175 
233 
168 
222 
101 
91 

108 
225 
146 

329 
447 
263 
695 
313 
519 
634 
374 
475 
317 
454 
205 
170 
219 
436 
264 

155 
232 
122 
342 
183 
261 
345 
199 
240 
152 
233 
104 
78 

114 
212 
117 

175 
214 
141 
352 
137 
258 
285 
175 
236 
171 
224 
100 
90 

111 
229 
145 

330 
446 
263 
694 
320 
519 
630 
374 
476 
323 
457 
204 
168 
225 
441 
262 

162 
232 
123 
333 
182 
258 
346 
199 
244 
154 
231 
106 
75 

114 
209 
122 

181 
215 
133 
341 
135 
258 
287 
177 
243 
173 
230 
105 
88 

115 
223 
144 

343 
447 
256 
674 
317 
516 
633 
376 
487 
327 
461 
211 
163 
229 
432 
266 

รวม 1,5๙๔ 3,083 3,031 6,114 3,089 3,043 6,132 3,090 3,048 6,138 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)  ข้อมูล ณ เดือน   มิถุนายน   ๒๕๖๒  แยกตามเกณฑ์อาย ุ   ระหว่าง   (ปี ) 
 

 
๔.สภาพทางสังคม 
 
    ๔.๑ การศึกษา     ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน   ๑   แห่ง 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็กนักเรียน  (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่10 มิ.ย.256๒) 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวแก้ว  ๑๐๒  
 
 
 
 
 

อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า  1   ปี 
ระหว่าง  1  –  5  ป ี
ระหว่าง  6  –  9  ป1ี 
ระหว่าง  10 – 14 ปี 
ระหว่าง  15 – 18 ปี 
ระหว่าง  19 – 24 ปี 
ระหว่าง  25 – 30 ปี 
ระหว่าง  31 – 35 ปี 
ระหว่าง  36 – 40 ป ี
ระหว่าง  41 – 45 ป ี
ระหว่าง  46 – 50 ป ี
ระหว่าง  51 – 55 ป ี
ระหว่าง  56 – 60 ปี 
ระหว่าง  61 – 65 ปี 
ระหว่าง  66 – 70 ปี 
ระหว่าง  71 – 75 ป ี
ระหว่าง  76 – 80 ป ี
ระหว่าง  81 – 85 ป ี
ระหว่าง  86 – 90 ป ี
ระหว่าง  91 – 95 ป ี
ระหว่าง  96 – 100 ป ี
      มากกว่า  100 ป ี

26 
170 
131 
205 
162 
281 
271 
231 
247 
304 
276 
215 
183 
152 
113 
65 
36 
22 
6 
2 
1 
- 

12 
135 
130 
181 
169 
257 
266 
215 
254 
245 
280 
231 
187 
177 
119 
92 
43 
33 
17 
1 
- 
- 

38 
305 
261 
368 
331 
538 
537 
446 
501 
549 
556 
446 
370 
329 
232 
157 
79 
55 
23 
3 
- 
- 
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 โรงเรียนประถมศึกษา     5    แห่ง    

 

 หมายเหต ุ     ข้อมูล ณ  (ปีงบประมาณ 25๖๒)   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๕   แห่ง  

            โรงเรียนมัธยมศึกษา    -   แห่ง  
            ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   ๒  แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านเก่าน้อย (กองทุนข้าวต าบลหนองบัวแก้ว) 

หมู่ที่ ๙ บ้านดอนหลี่ (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่) 
            โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  -   แห่ง 

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   1  แห่ง   
(ที่ตั้ง ในโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง) หมู่ที่ ๘  

๔.๒ สาธารณสุข 
๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง  ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนหลี่ 

           ๒.จัดงบประมาณเพ่ือช่วยเหลืองานสาธารณสุขพ้ืนฐานให้กับประชาชน เช่น น้ ายาเคมีก าจัด 
ยุงลายทรายอะเบทก าจัดลูกน้ า  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น 
           ๓.สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วก็ได้
ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุ ตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท   

 การขอความร่วมมือไปยังผู้น าหมู่บ้าน การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้
เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้   

ที ่ ชื่อ  โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
1 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ ๑๔ ๗ ๔ ๗ ๒ ๔ ๔ ๔๒ 
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ๑๙ ๗ ๑๓ ๖ ๘ ๑๑ ๗ ๗๑ 
 3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ๒๑ ๑๔ ๘ ๑๗ ๑๐ ๑๑ ๑๘ ๙๙ 

4 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว ๑๘ ๑๐ ๕ ๘ ๑๐ ๑๒ ๘ ๗๑ 
5 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ๓๒ ๑๐ ๒๐ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๑๖ ๑๑๗ 

รวม ๑๐๔ ๔๘ ๕๐ ๔๓ ๔๓ ๔๙ ๕๓ ๔๐๐ 
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การแก้ไขปัญหา 
  - จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และต าบล เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของสังคมต่อท้องถิ่น 
  - จัดการอบรมเกี่ยวกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  - จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว   ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้วมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 การด าเนินการแก้ไข 
  - จัดการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด จัดการอบรมเก่ียวกับการเข้าเวรยามหมู่บ้าน การรณรงค์ 
ต่อต้าน ยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น 
  - จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และต าบล เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของสังคมต่อท้องถิ่น 
  - จัดการอบรมเกี่ยวกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (สัญจรทางบก ทางเดียว) 

 ถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข   202   สายพยัคฆ ฯ – ยโสธร  
จากอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร    มาแยกเข้าทางหลวงชนบท  หมายเลข  3015         
สายบ้านอีเม้ง  – ดงเมืองน้อย   
                       ถนนลาดยาง สายพยัคฆภูมิพิสัย  -  บ้านดอนหลี่   ผ่านหมู่ที่  7 บ้านหนองสองห้อง   
และถึงแยกบ้านดอนหลี่   ระยะทางรวม 13   กิโลเมตร 
                       ถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 16   เต็มพ้ืนที่บางส่วน  
                       ถนนลาดยาง  สายอีเม้ง  - บ้านดงเมืองน้อย  ทางหลวงชนบท  3015   ผ่าน อบต. 
หนองบัวแก้ว    หมู่ที่  6 ,  หมู่ที่ 9 ,หมู่ที1่0  หมู่ที่  13   หมู่ที่  15   ,หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 16  หมู่ที่ 1 
 5.2 การไฟฟ้า 

- มีไฟฟ้าใช้     จ านวน 1๖ หมู่บ้าน 
 5.3 การประปา 
  - มีน้ าประปาใช้     จ านวน 1๖ หมู่บ้าน 
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 5.4 โทรศัพท์ 
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่มีครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ไม่มีที่ตั้งส านักงานไปรษณีย์ไปใช้บริการที่ไปรษณีย์อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
  และใช้บริการรถขนส่ง Kerry 
   การสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
    หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน               16  แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
ประชากรมีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าวนาปี  
 6.2 การประมง 
เขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้วเป็นพื้นที่ท่ีท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่รวมทั้งแหล่งน้ าจะเป็นแล่งน้ า
ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร จึงไม่มีการประกอบอาชีพทางการประมง 
คือ  เลี้ยงกบ 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้ว มีการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ ดังนี้ 
  - เลี้ยงโค   - เลี้ยงสุกร 
  - เลียงเป็ด   - เลี้ยงกระบือ 
  - เลี้ยงไก่   - เลี้ยงปลา     
 6.4 การบริการ 

ร้านเสริมสวย   จ านวน  ๒ แห่ง  (ม.๔,ม.๑๑) 
ร้านซ่อมจักรยานยนต์  จ านวน  ๒  แห่ง  (ม.๔,ม.๑๑) 

  6.5 การท่องเที่ยว 
เขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้ว ไม่มีสถานที่ทางธรรมชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
             6.6 อุตสาหกรรม 
เขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้ว ไม่มีโรงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
              6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - โรงสีข้าว     จ านวน  ๓๘ แห่ง 
  - ร้านค้า      จ านวน  ๕๖ แห่ง 
  - ร้านนวดขนมจีน (ม.4 บ้านหนองแสง)  จ านวน  1 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
๑.กลุ่มเลี้ยงกบ  หมู่ที่ ๑ 
๒.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กองทุนข้าว)  หมู่ที่ ๒ 
๖. กลุ่มท าปุ๋ยอัดเม็ด หมู่ที่ ๖ 
๓.กลุ่มประดิษฐ์กระเป๋า  ,กลุ่มท าขนม หมู่ที่ ๘ 
๔.กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ ๙ 
๕.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๔ 
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6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านหรือชุมชน  
 อบต.หนองบัวแก้วมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่    ทั้งหมด  16  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

พ.ศ.256๒ 
มิ.ย. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านสระสี่เหลี่ยม 
บ้านเก่าน้อย 
บ้านสระแคนใต ้
บ้านหนองแสง 
บ้านหนองบัวแก้ว 
บ้านหนองบัวน้อย 
บ้านหนองสองห้อง 
บ้านหนองคู 
บ้านดอนหลี ่
บ้านโนนสูง 
บ้านป่าชาด 
บ้านหนองทุ่มยาว 
บ้านโนนล าเตา 
บ้านโนนเพ็กพัฒนา 
บ้านดอนกลาง 
บ้านหนองบัวแก้ว 

๙๐ 
๑๑๖ 
๗๗ 

166 
10๕ 
133 
163 
97 

121 
86 

122 
50 
42 
68 
90 
68 

รวม ๑,๕๙๔ 

 
ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองบัวแก้วทั้ง ๑๖ หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
1.ล าห้วย   
-ล าห้วยแสง หมู่ที่ ๔,๒    
-ห้วยล าเตา  ไหลผ่าน  หมู่ที่ 13,10,9,15,5,16,6  
2.หนองน้ าสาธารณะ  
-ม.๓ หนองส้มโฮง , 
-ม.๔ หนองหน้าฝาย,หนองสิม,หนองบ้าน,หนองหนาว  
-ม.๕ หนองเครือซูด  
-ม.๖ หนองบัว   
-ม.๗  หนองใหญ่ ,หนองน้อย  
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-ม.๘ หนองคู ,หนองฝาย,หนองหิน 
-ม.๙  หนองม่วง ,หนองเหม็น,หนองแปน,หนองสิม  
-ม.๑๐ หนองสระทุ่ง, หนองสระบก 
-ม.๑๒  หนองข้ีเหล็ก   
-ม.๑๓  หนองสระใหม่ 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
๑.แหล่งน้ ากิน   น้ าฝนจากธรรมชาติ,น้ าถังจากบริษัทผลิตน้ าดื่มจ าหน่าย 
๒.น้ าใช ้     น้ าประปาประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
-  นับถือศาสนาพุทธ     (วัดมีจ านวน      ๑๒ แห่ง) 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  ๑.หมู่บ้านจัดประเพณีไทยทั้ง ๑๒ เดือน 

 ๒.งานประจ าปี 
  - บุญบั้งไฟ   (เดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี) 
  - งาน OTOP       (เดือน ธันวาคมของทุกปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - การน าไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะ อุปกรณ์ดักปลา,กล่องข้าว,เครื่องจักสาน 
  - ทอผ้าไหม 
  - ทอเสื่อกก 
  - ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาถ่ิน  คือ  ภาษาอีสาน 
 
๗.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 
  - ผ้าไหม 
  - ข้าวหอมนิล,ข้าวกล้อง,ข้าวหอมมะลิ 
  -กบ,ลูกอ๊อด 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 
1.วัด 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส านักสงฆ์ 
(ยังไม่ได้รับ
ประกาศจัดตั้ง
เป็นวัด) 

๑๒  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

1  แห่ง 
(วัดป่าบ้านหนองบัวแก้ว   
หมู่ที่  ๑๖ ) 

1.    วัดบ้านดอนหลี่ 
2.    วัดบ้านหนองบัวน้อย 
3.    วัดท่าชุมพร(บ้านหนองแสง) 
4.    วัดบ้านเก่าน้อย 
5.    วัดบ้านป่าชาด 
6.    วัดหนองคูธรรมคุณ 
7. วัดบ้านหนองบัวแก้ว 
8. วัดบ้านสองห้อง 
9. วัดบ้านสระแคนใต้ 
๑๐.วัดบ้านสระสี่เหลี่ยม 
๑๑.วัดบ้านโนนสูง 
๑๒.วัดบ้านหนองทุ่มยาว 

หมู่ที่  9 
หมูที่ 6 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 2 

 หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 1 

 หมู่ที่ 10 
 หมู่ที่ 12 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.1 น้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       - ล าน้ า ล าห้วย      
       - บึง หนอง       
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
       - ฝาย       
       - บ่อน้ าตื้น       
    - บ่อบาดาล       
       - ระบบประปาหมู่บ้าน      
๘.2 ป่าไม้ 
- ป่าไมส้าธารณะลักษณะเป็นป่าละเมาะ                  
๘.3 ภูเขา 
- ไม่มี 
๘.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้วถือเป็นพื้นที่ท่ีมีป่าไม้ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น การแก้ไขปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนเช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯ 
๙. อื่นๆ  

๙.1  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ า
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
 ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรงค์ ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน 
 ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรราษฎร์เจริญ        
มวลชนจัดตั้ง 
           ลูกเสือชาวบ้าน   1 รุ่น               160  คน 
           อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น               160  คน 
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จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
                    เป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่    ที่สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มให้มีความพร้อมและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  และฝึกอาชีพแก่บุคคลทั่วไป  และอาจจัดให้เป็นสถานที่
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของต าบล  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้แวะเยี่ยมชมและซื้อสินค้า 
            อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  ที่ปลูกพันธ์ข้าวหอมมะลิ  105  ที่ขึ้นชื่อว่ าหอมที่สุดในโลก  
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  และหมู่ที่  2  บ้านเก่าน้อย    เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีและปลอดสารพิษ  
จ าหน่าย  เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ  เอกชน   
พร้อมที่จะส่งเสริมและให้การสนับสนุน                    

-------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๒ 

 
 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ระยะที ่1 
5 ปี 

ระยะที ่2 
10 ปี 

ระยะที ่4 
20 ปี 

ระยะที ่3 
15 ปี 

แผน 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 

แผน 13 
พ.ศ. 2565 -2569 

แผน 15 
พ.ศ. 2575 -2579 

แผน 14 
พ.ศ. 2570 -2574 

ปี 2579 ปี 2560 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ  
เป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความ  
สามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ า 
ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานโดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘  
และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวง
กว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็
เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญขณะเดียวกันการ
พัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
  ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลาย 
ประการประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนฯ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความ

ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้
ร่วมกันก าหนดขึ้น ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันใน ระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
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รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนที่ได้ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนหรือการแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติไว้เป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อจากยุทธศาสตร์ที่ก าหนดใน
แผนฯ ไปสู่แผนการพัฒนาในระดับภาค และจังหวัด รวมทั้งการใช้กลไกภาคีพัฒนาต่างๆ ที่ให้ความส าคัญกับการใช้
ความร่วมมือรัฐและเอกชน ส าหรับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒นั้นเน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันของทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงการถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
ของเปูาหมายในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
๔.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความ
มั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ     
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 

สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท 
(๘,๘๕๙ ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
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(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเ

 ป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

  THAILAND 4.0 
 เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” 
ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย” 
ประกอบด้วย 

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) 
4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 
1.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 
- ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
- ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
-ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ภาคการเกษตร 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมของพ้ืนที่ในการส่งเสริมการลงทุน 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
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 แผนพัฒนาจังหวัด 
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตร 
และอาหารคุณภาพ 
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
 

 1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาศักยภาพผลการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจ ให้มีความแข็งแรง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

  

                                    “การสัญจรสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       

        เศรษฐกิจรุ่งเรือง  สังคมการเมืองมีคุณธรรม  

        น าการศึกษาก้าวหน้าสู่อาเซียน” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1  แนวทางพัฒนาด้านคมนาคม ( ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ) 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง 
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง,ถนนดิน 
 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
 โครงการสร้างสะพาน/บล็อกคอนเวิดท์ 
 โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

1.2   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า ( ก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุง  ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ) 

 โครงการขุดลอกหนองน้ า  ห้วย  หนอง  คลอง  สระน้ า 
 โครงการขุดคลองส่งน้ า 
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 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดิน  ห้วย  หนอง  สระ 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ าสาธารณะ 

1.3   แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า   

 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
 โครงการติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง 
 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

 

1.4  แนวทางพัฒนาด้านระบบประปา                         

 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 โครงการระบบประปาเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

          2.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 

 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี 
 จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 อบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้ท านา 

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  
 จัดหาอบรมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
 ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ                          
 โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพไร่นาสวนผสม       

จัดหาวัคซีน โค-กระบือ 16 หมู่บ้าน 

 จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช 
 ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  ไม้ผล ไร่นาสวนผสม 
 โครงการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดสารพิษ 
 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
 อบรมการผลิตและสะสมอาหารสัตว์ 
 สนับสนุนการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนับสนุนส่งเสริมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ 

ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
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 สนับสนุนกลุ่มโรงสีชุมชนเพ่ือผลผลิต 
    เพ่ิมศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบล 
 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสดในครัวเรือน 
 ส่งเสริมการใช้แก็สชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      

  3.1   แนวทางพัฒนาด้านระบบการเรียนรู้และการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 

 วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
 จัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์  ทางการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ซ่อมแซม ปรับปรุง  ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 สนับสนุนอาหาร  (เสริมนม )  ส าหรับเด็กนักเรียน 
 สนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 
 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
 อบรมพัฒนาความรู้ ทักษะผู้ดูแลเด็ก 
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ 
 รับประทานอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 จ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การจัดแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี  อบต.หนองบัวแก้ว  ต้านยาเสพติด 
 จัดแข่งขันกีฬาภายใน/ระหว่างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ร่วมต้านยาเสพติด 
 จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

3.2   แนวทางพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 จัดงานวัฒนธรรมประเพณีประจ าปีของหมู่บ้าน 
 จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน 
 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลาน 

 
      3.3   แนวทางพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร    

 โครงการเสียงตามสาย 
 ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต าบล/จัดท าห้องสารสนเทศ 
 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ "ฉันรักไอที"    
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม 

          4.1   แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

 ส่งเสริมการออกก าลังกาย ผู้มีอายุ  6 - 60 ป ี
 หมู่บ้านสะอาด 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยกู้ภัย กู้ชีพต าบลหนองบัวแก้ว 
 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 
 โครงการกองทุนระบบประกันสุขภาพ 
 ส่งเสริมทันตสุขภาพ 
 พัฒนาศักยภาพ อสม. 

          4.2   แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรค 

 จัดซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์พ่นก าจัดยุงลาย / และทรายอเบท 
 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
 รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ 
 ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว 
 คัดกรองสุขภาพด้วย อสม. 
 ควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
 จัดอบรมอาสาสมัครพ่นยุงลายประจ าหมู่บ้าน  

          4.3   แนวทางพัฒนาด้านการบ าบัด จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 

 รณรงค์คัดแยกขยะและจัดตั้งธนาคารขยะ 
 จัดซื้อรถเก็บขยะ 
 จัดซื้อถังขยะ 
 จัดหาสถานที่บ าบัดขยะ จัดเก็บขยะรวมของชุมชน 
 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยการน าขยะมา   รีไซเคิล 

          4.4   แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ิมพ้ืนที่ปุาสาธารณะ 
 ล้อมรั้วที่สาธารณะ/จัดท าแนวเขตท่ีสาธารณะ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

     ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคนและสังคม 

           5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

 สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองบัวแก้ว 
 จัดอบรมผู้น าเยาวชนต้านยาเสพติดและวินัยจราจร 
 ครอบครัวตัวอย่าง 
 จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 
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 จัดท า/ปรับปรุงแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 
 จัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค.) 
 จัดงานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี 
 สนับสนุนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน(อช.) / (ผู้น า อช.) 
 ส่งเสริมการด าเนินงานระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช) 
 เพ่ิมสมรรถนะคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต าบล 
 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
 ศูนย์ประสานงานต่อสู้เอาชนะยาเสพติด  (ศตส) 
 สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 
 ส่งเสริมการด าเนินงานชุมชน(ศอตช.) 

                  5.2   แนวทางพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 จัดฝึกอบรม /ฝึกทบทวน   อปพร.  
 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  และสงกรานต์ 
 ช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาว 
 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 
 จัดซื้ออุปกรณ์จราจร 
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ 

                  5.3   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

 ส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 จัดงานวันผู้สูงอายุ 
 ส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 สร้าง/ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ในต าบล 
 กองทุนสวัสดิการต าบล/หมู่บ้าน 

       ยุทธศาสตร์ที่   6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

                  6.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

 อบรม  / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การเมืองการปกครอง,การเลือกตั้ง 
 ส่งเสริมการประชาคมหมู่บ้าน 
 จัด อบต.พบประชาชน 
 พัฒนากิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

                    6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ       

           งบพัฒนาบุคลากร  เงินเดือน  ค่าตอบแทน/สวัสดิการ   
           กองทุนประกันสังคม   
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           บ าเหน็จบ านาญ 
           พัฒนาระบบภาษี 
           ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 
           ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 
           จัดหาครุภัณฑ์ /วัสดอุุปกรณ์การท างาน 
           ก่อสร้างอาคารที่ท าการ อบต.  /ลานจอดรถ/โรงฝึกงาน/โรงอาหาร 
           ก่อสร้าง ต่อเติมห้องจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ อบต. 
 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า – ออก  อบต. หลังใหม่ 
 จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ  อบต. 
 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.  
 บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ  อบต.  
 สินไหมทดแทน 
 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ของ  อบต. 
 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
 สาธารณูปโภค   ค่าน้ า/ค่าไฟฟูา/ค่าไปรษณีย์/ค่าบริการโทรคมนาคม 
 ทุนส ารอง 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. การคมนาคม  มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

 2. แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
 3. ไฟฟูา น้ าประปามีใช้ทุกครัวเรือน   ไฟฟูาเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
 4. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพียงพอ ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
        อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว อาชีพเสริมอย่างทั่วถึง 
 5. ประชาชนได้รับการศึกษาภาคขยายโอกาสทั่วถึง  นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
 8. พืชผลเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
 9. การใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 10. สถานศึกษามีสื่อการเรียน/การสอนที่ดีและเพียงพอ 

 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  ๑.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
  ๒.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

  ๓.  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
๔.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

  ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
  ๖.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  ๗.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ  ๖๐  อยู่อย่างสงบสุข  

  ๘.  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐   
 



ห น้ า  | 25 
 

 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    

๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6 กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓.  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔.  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕.  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖.  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘.  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑.  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ

ปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒.  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

๔.  การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

๕.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 (ใช้การวิเคราะห์SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
 

  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2๐๒ ถนนลาดยางเชื่อมไป
กรุงเทพฯ-ยโสธร 
  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมหลายแห่ง 
 
 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต. 
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  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ข้าวอ้อยและมันเลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  5โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้วมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
  มีวัด  ๑๒  แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 
  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารหมู่บ้าน  ฉางข้าวชุมชน ฯลฯ 
  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มกองทุนข้าว 
 

๒) จุดอ่อน (W : Weakness) 
  คนในวัยท างานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  
นุ่งห่ม สิ้นค้าในร้านขายของช า ฯลฯ   
  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้วขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบกับเครื่องมือไม่
เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
  แหล่งเงินทุนต่างๆ อยู่ในตัวอ าเภอประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ    
  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

 

๓)โอกาส (O : Opportunity) 
  จังหวัดมหาสารคามสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวแก้วที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
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  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

๓) ข้อจ ากัด (T : Threat) 
 

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้วเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีงบประมาณ
จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายอื่นตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของ
ชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวแก้วได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    
 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
 

   ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1. มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับงบประมาณน้อยการแก้ปัญหา
คือ  จัดสรรในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วน ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
 

๒.  การขยายเขตไฟฟูาปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา 
คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
 
 
 
 



ห น้ า  | 29 
 

 
 

 
๓.  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า 
และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปา
ให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ 
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป 

 
 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 

 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวนบางครัวเรือน  
ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีโครงการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลก็จะด าเนินการให้
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมี
การด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมี
การเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับ
บริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ า
ดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝน
หรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม   
  

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๙๕  ท านาปี  เช่น ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – 
๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  50  มีอาชีพและมีรายได้ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน
ทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มาจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีหลาย
ครอบครัว   ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงิน
แต่ซื้อของได้น้อยลง  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก 
เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่ราง
ระบายน้ ามีมากขึ้น  การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนส่งกลิ่นเหม็นเกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบล  
การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งท่อระบายน้ าอุดตันเกิดปัญหา
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการรณรงคท์ าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน  
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ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลได้
แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรเนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยั งขาดความรู้ด้าน
การบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
 

๓.การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
  

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในช่วงก าลังใช้แรงงานร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่
ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้าง
ร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศั ย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
 ด้านการศึกษา 
 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปีได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่
จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรม 
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรใน
ครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น
ถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งาน
ประเพณี  เป็นต้น 
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 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีครัวเรือนที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรมบ้างเล็กน้อย  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  
งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแล
บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น าชุมชน  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่
จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีสามารถด าเนินการได้              
 
 ด้านยาเสพติด  

ปัญหายา เสพติ ด ในชุ มชนขององค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล   จากการที่ ท า งสถานี ต า รวจภู ธ ร 
นาเชือกได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน   
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

๔.การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ   
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่
สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อหมู่บ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่และขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนเช่นโครงการบริหารจัดการขยะหรือคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้
ในวันส าคัญต่างๆในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็น
เมืองน่าอยู่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้าน
โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบัอุปโภค-บริโภคยงัไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่สาธารณะยัง
ไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพืน้ท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสญัจร
ไปมาเพิม่มากข้ึนและองค์การบรหิารส่วน
ต าบลไมส่ามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นท่ีสาธารณะจะด าเนนิการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

 
๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่อยู่อาศัย
ไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากรเพิม่มากข้ึน
ท าให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือน
ท าให้เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ าที่
ยังไม่สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรยีนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้
รับการศึกษาต่อในระดับทีสู่งกว่า
ขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณ
ในการศึกษา ครอบครัวยากจน    
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุ
อยู่ตามล าพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวติ 

- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 
 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 
 

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้น
ไป  ไมไ่ด้ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  ๒๙๑ คน  
 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 
 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน 
๓๐๐ คนดื่มสุรา จ านวน ๑๗๑ 
คน 

 
 
 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  
 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาดแคลนการ
จ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๗) ครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ า
กว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน ๙ 
ครัวเรือน    

๘)  

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึนอาจท า
ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้
 
 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 
 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ าใต้ดนิเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี ประเพรีและ๓
มิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแกว้ 
แบบ ยท.01 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20  ปี 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความ 
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 

 
 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การ
สร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : 
การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : 
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของกลุม่
จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
หนองบัวแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาคน
และสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตรให้เอ้ือ
ต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา
และวัฒนธรรมของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนสู่
สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ

จังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพผล
การผลิต การแปรรูป 
การค้า พืชเศรษฐกิจ ให้มี
ความแข็งแรง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการค้า การ
บริการ การลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด     

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเตรียมความพร้อม
กลุ่มจังหวัดเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1ยกระดับการผลิต เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาทุน
มนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน์ 

 
“การสัญจรสะดวก    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เศรษฐกิจพอเพียงรุ่งเรือง     สังคมการเมืองมีคุณธรรม  น้าการศึกษาก้าวหน้าสู่อาเซียน” 
 

 

พันธกิจ 

 1.การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคน  ครอบครัว 
และชุมชนให้เข้มแข็ง
พ่ึงตนเอง 
 

2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านฝีมือ 
 

3.การสร้างเสริมความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน   
แรงงาน 
 

4.ปรับปรุงการคมนาคมและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
 

5.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารการ
จัดการ 
 

   
 

  

3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ (ยท.๐๒) 
 



 

 

หน้า  39 
  เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว) 

เป้าประ
สงค์ 
จุดมุ่ง 
(จุดมุ่งห
มายเพื่อ
การ
พัฒนา) 

 1.ให้ชุมชนมีการ
คมนาคมสะดวกการ
ประปาไฟ 
ฟ้าทั่วถึงตลอดจน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

2.ด้าเนินการพัฒนาให้
ประชาชนเป็นแรงงานที่
มีทักษะฝีมือ  มีองค์
ความรู้ที่สามารถน้า
วัตถุดิบสิ่งที่อยู่ในชุมชน
มาสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือยกระดับรายได้
ด้าเนินชีวิตให้มีความสุข
แบบพอเพียง 
 

3.ประชาชนได้รับการ
ดูแลการศึกษาทุกมี
ระดับอย่างทั่วถึง  โดย 
เน้นการเรียนโดยใช้
ภาษาประเทศอาเซียน
เล็งเห็นคุณค่าในระบอบ 
แระชาธิปไตยและ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ระเบียบวินัย   คุณธรรม 
จริยธรรม  ส้านึก 
รักบ้านเกิด  เล็ง 
เห็นคุณค่า วัฒนธรรม  
ประเพณีภูมิปัญญา  รู้
รักษาวิถีของชุมชนเอาไว้ 
 

4.ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีถ้วนหน้า 
รวมทัง้มีการนันทนาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการลงทุนการ
ประกอบอาชีพของ
ชุมชน 
 

5.ชุมชนมีวิถีชีวิตที่
ปลอดภัยทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินห่างไกลสิ่ง 
เสพติดและอบายมุขใน 
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

6.ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ในองค์กรและในชุมชน
ให้มีความทันสมัย
รวดเร็ว 
โปร่งใส  โดยทุกภาค
ส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาคนและ
สังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 
 

  



 

 

หน้า  40 

 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.๑แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม ( ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ) 

1.2   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า ( ก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุง  
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ) 

1.3   แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า   1.4  แนวทางพัฒนาด้านระบบประปา                         
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการ

พัฒนา 
 2.1แนวทางพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและข้าวอินทรีย์ปลอด

สารพิษ 
2.2แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการ
พัฒนา 

 3.1   แนวทางพัฒนาด้านระบบการ
เรียนรู้และการศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการ 

3.2   แนวทางพัฒนาด้านการศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

3.3   แนวทางพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสาร    

   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 4.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 

4.2 แนวทางพัฒนาด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
 

 4.3 แนวทางพัฒนาด้านการบ าบัด 
จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

4.๔แนวทางอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคนและสังคม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5.2   แนวทางพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.3   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๖.๑ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ๖.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 



 
ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๑.บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

๑.แผนงานเคหะและชุมชน -กองช่าง -กองคลัง 
-ส านักปลัด 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑.งานส่งเสริมการเกษตร 
๒.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

๑.แผนงานการเกษตร 
๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-กองส่งเสริมการเกษตร 
-กองสวัสดิการสังคม 

-กองคลัง 
-ส านักปลัด 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
๒.งานกีฬาและนันทนาการ 

๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-กองการศึกษาฯ 
 

-กองคลัง 
-ส านักปลัด 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
๒.งานส่งเสริมการเกษตร 

๑.แผนงานสาธารณสุข 
๒.แผนงานการเกษตร 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
-กองส่งเสริมการเกษตร 

-กองคลัง 
-ส านักปลัด 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๑.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
๒.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
๓.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 
๔.งานงบกลาง 

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๔.แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัด 
-กองสวัสดิการสังคม 

-กองคลัง 
 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

๑.งานบริหารทั่วไป 
๒.งานงบกลาง 
๓.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒.แผนงานงบกลาง 
๓.แผนงานเคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
 

 หน้า  ๔๑ 



   

หน้า ๔๒ 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฃ 
 
 
 

หน้า  ๔๓ 
 

(แบบ  ผ.01) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

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

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

 

 

จ านวน
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

จ านวน 
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

จ านวน 
โครง 
การ 

 

จ านวน
โครงการ 

 

จ านวน
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

จ านวน
โครง 
การ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

จ านวน
โครง 
การ 

 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 

43 
 

20,871,400 
 

351 
 

150,237,640 
 

373 
 

164,857,416 
 

374 
 

164,913,416 
 

374 
 

164,913,416 
 

1,515 
 

665,793,288 

รวม 43 20,871,400 351 150,237,640 373 164,857,416 374 164,913,416 374 164,913,416 1,515 665,793,288 
 

 
 
 



      
                  หน้า  ๔๔         

                 (แบบ ผ.01) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

  
 

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

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ าวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

            

2.1 แผนงาน
การเกษตร 

12 640,000 13 740,000 13 740,000 13 740,000 13 740,000 64 3,600,000 

2.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 433,000 6 433,000 12 959,360 12 959,360 12 959,360 48 3,744,080 

รวม 18 1,073,000 18 1,073,000 25 1,699,360 25 1,699,360 25 1,699,360 112 7,344,080 
 

 

 

 



         
หน้า ๔๕       (แบบ ผ.01) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

  
ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ าวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

3.1แผนงานการศึกษา 13 5,425,000 15 6,925,000 15 6,925,000 15 6,925,000 15 6,925,000 73 33,125,000 
3.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 1,210,000 10 1,250,000 10 1,250,000 10 1,250,000 10 1,250,000 49 6,210,000 

รวม 22 6,635,000 25 8,175,000 25 8,175,000 25 8,175,000 25 8,175,000 122 39,335,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

28 3,090,000 37 3,630,000 37 3,630,000 37 3,630,000 37 3,630,000 176 17,610,000 

4.2 แผนงาน
การเกษตร 

3 90,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 19 650,000 

รวม 31 3,180,000 41 3,770,000 41 3,770,000 41 3,770,000 41 3,770,000 195 18,260,000 
 
 
 
 



หน้า ๔๖      (แบบ ผ.01) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  

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

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ าวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคนและสังคม         
5.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

20 1,570,000 21 1,600,000 21 1,600,000 21 1,600,000 21 1,600,000 104 7,970,000 

5.2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

4 1,690,000 4 1,690,000 4 1,690,000 4 1,690,000 4 1,690,000 20 8,450,000 

5.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000 

5.4 แผนงานงบกลาง 3 9,540,000 3 9,540,000 3 9,540,000 3 9,540,000 3 9,540,000 15 47,700,000 
รวม 29 13,100,000 30 13,130,000 30 13,130,000 30 13,130,000 30 13,130,000 149 53,830,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร         
6.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

28 4,760,000 29 4,860,000 29 4,860,000 29 4,860,000 29 4,860,000 144 24,200,000 

6.2 แผนงานงบกลาง 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 10 1,750,000 
6.3 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000 

รวม 32 5,310,000 33 5,410,000 33 5,410,000 33 5,410,000 33 5,410,000 164 26,950,000 
 
 
 



        หน้า ๔๗       (แบบ ผ.01) 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

(โครงการที่เกินศักยภาพ)  
 

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

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ าวน
โครงก

าร 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

 
 

 

 
 
 

          

1.1แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

28 104,110,000 28 104,110,000 28 104,110,000 28 104,110,000 28 104,110,000 140 520,550,000 

รวม 28 104,110,000 28 104,110,000 28 104,110,000 28 104,110,000 28 104,110,000 140 520,550,000 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ (ผ ๐๒) บญัชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัแก้ว 



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการการ เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟูาได้ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
การเกษตร  จ านวน  2  จดุ การเกษตร จากบ้านนางค าสอน  ยาว  400  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 80  ของระยะทางถนน สาธารณะที่มคุีณภาพ
หมู่ที่ 1 นามแฝง  ถงึแยกบ้านหนองคู (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ในหมู่บ้าน
จดุที่ 1 จากบ้านนางค าสอน  นามแฝง  

ถึงแยกบ้านหนองคู

2 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ า  กวา้ง   0.60 เมตร   ยาว 350  ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  100 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน    หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน    หมู่ที่ 1 ลึก 0.60 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 โครงการขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูาได้ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายสง่า เมอืงแนว  จากบ้านนายสง่า  เมอืงแนว (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 80  ของระยะทางถนน สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึแยกบ้านหนองบัวแกว้  ม.6 ถงึแยกบ้านหนองบัวแกว้ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ในหมู่บ้าน

4 ไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  100 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สาธารณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
5 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง  4  เมตร  ยาว  40  เมตร 88,000 88,000 88,000 88,000 ขยายเขตไฟฟูาได้ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากบ้านนายประเสริฐ  นนท์เล่ห์ จากบ้านนายประเสริฐ  นนท์เล่ห์ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 80  ของระยะทางถนน สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึบ้านนายโสดา  จนัทร์โสภา ถงึบ้านนายโสดา  จนัทร์โสภา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ในหมู่บ้าน

หน้า  ๔๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคามที่  2   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

6 โครงการถนนหินคลุกเส้นจากเมรุวดั เพื่อกอ่สร้างถนนหินคลุกเส้นจาก กวา้ง  4  เมตร  ยาว  1,500 324,000 324,000 324,000 324,000 คกก.ตรวจรับงานจา้ง ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ส่ีเหล่ียมถงึนานายสมดี  กิ่งภาร เมรุวดัส่ีเหล่ียมถงึนานายสมดี   เมตรหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตรวจรับงานโดยไมม่ี สาธารณะที่มคุีณภาพ

กิ่งภาร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ปัญหาและขอ้ท้วงติง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

7 โครงการสูบน้ าเขา้สระส่ีเหล่ียม เพื่อสูบน้ าเขา้สระส่ีเหล่ียม 100,000  ลูกบาศกเ์มตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เพื่อปูองกนัภัยแล้ง เพื่อปูองกนัภัยแล้ง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 โครงการขดุลอกสระส่ีเหล่ียม เพื่อขดุลอกขยายสระส่ีเหล่ียม กวา้ง  140  เมตร  ยาว  160  เมตร 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก  3.50  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 โครงการถนน  คสล เส้นบ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล เส้นบ้าน กวา้ง  4  ม.  ยาว  600  ม. 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางค าสอน  นามแฝง  ถงึนา นางค าสอน  นามแฝง  ถงึนา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายใหม ่ สีโท นายใหม ่ สีโท ด าเนินการปีละ  200 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

โครงการ

หน้า  ๕๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว
  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่
งบประมาณ

วตัถุประสงค์



.

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

10 โครงการสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน  เพื่อกอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน  ซุ้มประตูหมูบ่้าน  1   ซุ้มประตู 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หมู่ 1 หมู่ 1 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 2 จดุ เพื่อกอ่สร้างฝายชะลอน้ า 2 จดุ กวา้ง 6 เมตร  ยาว 25 เมตร 950,000 950,000 950,000 950,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ที่คลองหนองหวา้  หมู่ที่ 1 ที่คลองหนองหวา้  หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปรนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 โครงการถนนลาดยางสายหนองคู เพื่อกอ่การถนนลาดยางสายหนองคู กวา้ง 5 เมตร  ยาว 3  กิโลเมตร 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ม.8  ถงึบ้านส่ีเหล่ียม หมท่ี่ 1 ม.8  ถงึบ้านส่ีเหล่ียม หมท่ี่ 1 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

  

หน้า  ๕๑

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

13 โครงการสูบน้ าปูองกนั เพื่อสูบน้ า  จ านวน  50,000  ลบ.ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ 20  ของ  ประชาชนได้รับการ กองชา่ง
ภัยแล้ง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง บ้านสระส่ีเหล่ียม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์จาก บริการสาธารณะ

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ โครงการนี้ ที่มคุีณภาพ
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

14 ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อขดุเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ จ านวน  1  ระบบ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนร้อยละ 30  ของ ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

เพื่อผลิตประปา เพื่อใชผ้ลิตน้ าประปา บ้านสระส่ีเหล่ียม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์จาก สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ โครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

15 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อ ความยาว  1,000  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขตไฟฟูาได้ร้อยละ  ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากวดับ้านส่ีเหล่ียมถงึ การเกษตรจากวดับ้าน บ้านสระส่ีเหล่ียม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 80  ของระยะทางถนน สาธารณะที่มคุีณภาพ
นานายสมดี  กิ่งภาร ส่ีเหล่ียมถงึการเกษตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ในหมู่บ้าน

นานายสมดี  กิ่งภาร มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

16 ขดุลอกขยายหนองหวา้ เพื่อขดุลอกขยายหนองหวา้ กวา้ง 45 เมตร  ยาว 100  เมตร 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 ประชาชนร้อยละ 20  ของ ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก 3.00 เมตร  ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์จาก สาธารณะที่มคุีณภาพ

พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ โครงการนี้
0.60x1.00 จ านวน  14 ท่อน

หน้า  ๕๒

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว
  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคามที่  2   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคามที่  2   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

17 ถนนหินคลุกสายขา้งวดัถงึคลอง เพื่อถมถนนหินคลุกสายขา้งวดั กวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 1,300  เมตร 286,000 286,000 286,000 286,000 ประชาชนร้อยละ  20 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โนนเหล่ียม ถงึคลองโนนเหล่ียม หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

18 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
เสริมเหล็กสายบ้านสระส่ีเหล่ียม สะดวกในการสัญจร ยาว  120.00 เมตร  หนาเฉล่ีย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ที่  1  (จากถนนลาดยางถงึบ้าน 0.12 เมตร  งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
นายโสดา) มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

19 ติดต้ังไฟส่องส่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่ง บ้านสระส่ีเหล่ียม  หมูท่ี่  1  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
สาธารณะ จ านวน  5  จดุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มมากขึ้น ปลอดภัยในการเดินทาง

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ มากขึ้น
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

วตัถุประสงค์

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

ที่ โครงการ
งบประมาณ

หน้า  ๕๓



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่  2

1 โครงการสร้างถนน คสล. เส้นหน้า เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. เส้นหน้า กวา้ง 4 เมตร ยาว 110  เมตร 424,000 424,000 424,000 424,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โรงเรียนเกา่น้อย ถงึ หน้าบ้านนาย โรงเรียนเกา่น้อย ถงึ หน้าบ้านนาย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
กติติวฒัน์  ประกอบ กติติวฒัน์  ประกอบ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 ถนน คสล. เส้นซอยหน้าบ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. เส้นซอย กวา้ง  3  เมตร ยาว 50  เมตร 82,500 82,500 82,500 82,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางสมสี บุราญศรี ถงึหน้าบ้าน หน้าบ้านนางสมสี บุราญศรี ถงึ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายบุญ  ทองเกลียว หน้าบ้านนายบุญ  ทองเกลียว (ตามแบบแปรนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 ถนน คสลเส้นหน้าบ้านนางประยงค์ เพื่อกอ่สร้างถนน คสลเส้นหน้าบ้าน  กวา้ง 4 เมตร ยาว 200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
 ลามะณีถงึหน้าบ้านนางเล็ก   นางประยงค์ ลามะณีถงึหน้าบ้าน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ปทุมศิริเวช  นางเล็ก  ปทุมศิริเวช  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 โครงการสร้างถนนลูกรัง หน้าบ้าน เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรัง หน้าบ้าน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1500  เมตร 78,000 78,000 78,000 78,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
นางเล็ก  ปทุมศิริเวช ถงึนานางจนัทร์-นางเล็ก  ปทุมศิริเวช ถงึนา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ กองชา่ง
เพ็ญ  พิมพ์ดี  นางจนัทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หน้า  ๕๔
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่  2
5 โครงการสร้างถนนลูกรังหน้าบ้าน เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรังหน้าบ้าน กวา้ง 4 เมตร ยาว 700  เมตร 36,400 36,400 36,400 36,400 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

นางแสน  ปะติตัง ถงึนานายธงชยั นางแสน  ปะติตัง ถงึนานายธงชยั หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
สีดามาตย์ สีดามาตย์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 โครงการสร้างถนนลูกรังจากนา เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรังจากนา กวา้ง 4 เมตร ยาว 1500  เมตร 78,000 78,000 78,000 78,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางขนุแผน  โจมเสนาะ ถงึแกม้ลิง นางขนุแผน  โจมเสนาะ ถงึแกม้ลิง หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ล าเตา ล าเตา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 โครงการไฟส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อโครงการไฟส่องสวา่งตามถนน 5 จดุ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่ที่  2 ในหมู่บ้าน จ านวน  5  จดุ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 โครงการไฟฟูาเพื่อการเกษตร จดุที่ 1 เพื่อขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร จ านวน  5  จดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางดาวเรือง  คงทะนงค์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถึงนานายบัวหล่ัน  ยิง่ยง หมูท่ี่ 2 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๕๕

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 2

9 โครงการท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างโครท่อระบายน้ าภาย บ้านเก่าน้อย  หมูท่ี่ 2 540,000 540,000 540,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ถนนดินจากหน้าบ้านนายกติิวฒั เพื่อกอ่สร้างถนนดินจากหน้าบ้าน กวา้ง  5  เมตร 75,000 75,000 75,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ประกอบ ถงึนานางทองดี นายกติิวฒัประกอบ ถงึนานางทองดี ยาว  300  เมตร หนา  1.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

พลอามาตย์ พลอามาตย์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ถนนดินจากนานายกงึ  วงค์อามาตย์ กวา้ง  5  เมตร 125,000 125,000 125,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ถงึนานางทองดี  พลอามาตย์ ยาว  300  เมตร หนา  1.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 โครงการไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อกอ่สร้างไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  700  เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากหน้าบ้านนางแสน  ปะติตัง จากหน้าบ้านนางแสน  ปะติตัง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ถงึนานายธงชยั  ศรีดามาตย์ ถงึนานายธงชยั  ศรีดามาตย์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๕๖

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่  2

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ ยาว  300  เมตร  หมูท่ี่  2 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เกษตร จากบ้านสวน ผอ.บุญทอม เกษตร จากบ้านสวน ผอ.บุญทอม บ้านเก่าน้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึล าห้วยแสง ถงึล าห้วยแสง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
14 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ ยาว  770  เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

เกษตรจากบ้านนายบุญเล้ียง เกษตรจากบ้านนายบุญเล้ียง บ้านเก่าน้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
คงทะนงค์  ถงึนา คงทะนงค์  ถงึนานายบุญพัด (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
นายบุญพัด ภูทอง มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

15 โครงการขยายไฟฟูา เพื่อขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  900  เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เพื่อการเกษตรจากบ้าน จากบ้านนายสวาท  วรรณสิงห์ บ้านเก่าน้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายสวาท  วรรณสิงห์ถงึ ถงึนานางนงลักษณ์  ไพรัมย์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
นานางนงลักษณ์  ไพรัมย์

มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

งบประมาณ

หน้า   ๕๗
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่  2

16 โครงการสร้างถนน  คสล. เขา้ซอย เพื่อสร้างถนน  คสล. เขา้ซอย กวา้ง 3.00  เมตร  ยาว 50 เมตร 82,500 82,500 82,500 82,500 ประชาชนร้อยละ  70 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายหนูพูล ในหมู่บ้าน จากหน้าบ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร พร้อมดินลูก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
บุราณศรี  ถงึบ้านนายบุญ  ทองเกลียวนายหนูพูลบุราณศรี  ถงึ รังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บ้านนายบุญ  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

17 โครงการสร้างถนน  คสล.จากบ้าน เพื่อสร้างถนน  คสล.จากบ้าน กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 110  เมตร 242,000 242,000 242,000 242,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายกงึ  วงษ์อามาตย ์ ถงึหน้า  นายถงึ  วงษ์อามาตย ์ ถงึหน้า  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร พร้อมดินลูก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
รร.บ้านเกา่น้อย รร.บ้านเกา่น้อย รังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

18 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  เพื่อรกอ่สร้างถนนลูกรัง  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 1,540  เมตร 80,080 80,080 80,080 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางประยงค์  ลามะณี จากบ้านนางประยงค์  ลามะณี หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึนานางจนัทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี ถงึนานางจนัทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

19 โครงการสร้างถนนลูกรังนานางแสน เพื่อการสร้างถนนลูกรังนานางแสน กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 700  เมตร 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 ประชาชนร้อยละ  70 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ปะติตัง  ถงึนานายธงชยั สีอามาตย์ ปะติตัง  ถงึนานายธงชยั สีอามาตย์ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๕๘
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 2

20 โครงการถนนลูกรังจากนา เพื่อสร้างถนนลูกรังจากนา กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 1,140  เมตร 29,280 29,280 29,280 29,280 ประชาชนร้อยละ  40 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางขนุแผน  โจมเสนาะ  ถงึแกม้ลิง นางขนุแผน  โจมเสนาะ  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ถงึแกม้ลิง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
21 โครงการจดัท าร่องระบายน้ า เพื่อจดัท าร่องระบายน้ า ยาวประมาณ  490  เมตร 980,000 980,000 980,000 980,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 2  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

22 โครงการสร้างถนนดินจากส่ีแยก เพื่อสร้างถนนดินจาก กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 1,300   เมตร 26,000 26,000 26,000 26,000 ประชาชนร้อยละ  70 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ถงึแกม้ลิง ส่ีแยกถงึแกม้ลิง สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

23 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า เพื่อระบายน้ าท่วมขงั/น้ าเน่าเสีย ปีงบ 61 จดุที่ 1  จากตู้โทรศัพท์หน้า 301,900 216,000 378,000 525,000 525,000 ความยาวร่องระบายน้ า ไมเ่กดิปัญหาน้ าท่วมขงั/ กองชา่ง
บ้านเกา่น้อย  หมู่ที่  2 บ้านนางบุหลัน-หน้าบ้านนายเดช  มานะ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) น้ าเน่าเสีย

ขนาดกวา้ง 0.60  เมตร ยาว 140.00  ม. งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
ปีงบ 62 จดุที่ 1  ขนาดกวา้ง 0.60  ม.  มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
ยาว  100.00  ม.  ต่อจากเดิม

ปีงบ 63  จดุที่2 จากหน้าบ้านนางบุหลัน

ถึงส่ีแยกหน้าบ้านนายบุญเล้ียง  ขนาด

กวา้ง 0.60 เมตร  ยาว 180.00  เมตร

ปีงบ 64 จดุที่ 3  ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร

ยาว  250.00  เมตร

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

หน้า   ๕๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

1 กอ่สร้างถนน  คสล.  จากหน้าวดั เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล.  จากหน้าวดัปี 62 กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. 330,000 330,000 330,000 330,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านสระแคนใต้ถงึบ้านนายหนูคาน บ้านสระแคนใต้ถงึบ้านนายหนูคาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
สุโทวา สุโทวา ปี 63 กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ปี 64 กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ปี 65 กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

2 กอ่สร้างถนน  คสล.  จากบ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล.  จากบ้าน กวา้ง 5   ม. ยาว 200  ม. 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายหนูคานถงึส่ีแยกบ้านนายประยงค์นายหนูคานถงึส่ีแยกบ้านนายประยงค์หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
พลอามาตย์ พลอามาตย์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๖๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

3 กอ่สร้าง  ถนน  คสล. จากบ้าน เพื่อกอ่สร้าง  ถนน  คสล. จากบ้าน ปี 62 กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. 440,000 440,000 440,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายสุข  โตนวธุ  ถงึบ้าน นายสุข  โตนวธุ  ถงึบ้านหนองหญ้า หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หนองหญ้ารังกา รังกา ปี 63 กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ปี 64 กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ปี 65 กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

4 กอ่สร้าง  ถนน  คสล. จากส่ีแยก เพื่อกอ่สร้าง  ถนน  คสล. จากส่ี  กวา้ง  5    เมตร  ยาว 130   ม. 357,500 357,500 357,500 357,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง
บ้านนางสาวสมพงษ์  กนัรัมย ์ ถงึ แยกบ้านนางสาวสมพงษ์  กนัรัมย ์ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ส่ีแยกนานายสมพงษ์  ประกอบ ถงึส่ีแยกนานายสมพงษ์  ประกอบ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๖๑

โครงการ วตัถุประสงค์

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

บัญชีสรุปครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2555 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 3

5 กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. จากบ้าน  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  100 เมตร 412,500 412,500 275,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางนิลวลั  ถงึส่ีแยก นางทา แสงแกว้ นางนิลวลั  ถงึส่ีแยก นางทา หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร   (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

แสงแกว้ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 กอ่สร้างถนน คสล. จากส่ีแยก เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. จากส่ีแยก กวา้ง  5  เมตร  ยาว 1,000 เมตร 412,500 412,500 412,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านนางทา  แสงแกว้ ถงึถนนทาง บ้านนางทา  แสงแกว้ ถงึถนนทาง หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร   (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หลวงชนบท  202 หลวงชนบท  202  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ถนนหินคลุกคูหนองสระแคนใต้ ถนนหินคลุกคูหนองสระแคนใต้ กวา้ง  4  เมตร   ยาว  800  เมตร 172,800 172,800 172,800 172,800 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๖๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2555 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

8 ถนนดินตรงขา้มปากทางหนองแสง เพื่อกอ่สร้างถนนดินตรงขา้มปาก กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  500  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถนนเส้น  202 ถงึบ้านอเีมง้ ทางหนองแสงถนนเส้น  202 ถงึ สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

บ้านอเีมง้ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 ร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน เพื่อสร้างร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน กวา้ง  0.60  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 330,000 330,000 330,000 330,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
 หมู่ที่  3  หมู่ที่  3 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ล้อมร้ัวแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อล้อมร้ัวแนวเขตที่สาธารณะ ยาว  5000  เมตร 300,000 300000 300000 300000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ขยายเขตปะปาทางการเกษตร เพื่อขยายเขตประปาทางการ ยาว  3000  เมตร 100,000 100,000 100000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เกษตร (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๖๓

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

งบประมาณ
วตัถุประสงค์



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

12 หอกระจายขา่วเสียงตามสาย หอกระจายขา่วเสียงตามสาย หมูท่ี่  3 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 ไฟส่องสวา่งรอบหมู่บ้าน  10  จดุ ไฟส่องสวา่งรอบหมู่บ้าน  10  จดุ 100000 100000 100000 100000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
10  จดุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 ติดกล้องวงจรรอบหมู่บ้าน 4 จดุ ติดกล้องวงจรรอบหมู่บ้าน 4 จดุ 1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้าน เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  1,200  เมตร  250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สระแคนใต้ถงึบ้านอเีมง้ สระแคนใต้ถงึบ้านอเีมง้ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๖๔

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

16 ล้อมร้ัวที่สาธารณะดอนปูุตา เพื่อล้อมร้ัวที่สาธารณะดอนปูุตา ความยาว  652  เมตร 456,000 456,000 456,000 456,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านสระแคนใต้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

17 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ  เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านสระแคนใต้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

18 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟูาใช้ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า 50000 50000 50000 50000 50000 ระยะทางในการขยายเขต ประชาชนในเขตพื้นที่ กองชา่ง
ไฟฟูาแรงต่ าบ้านสระแคนใต้ หมู่ที3่ อยา่งเพียงพอ จากบ้านนายอ านวย  ประกอบ - (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไฟฟูา มไีฟฟูาใชอ้ยา่งทั่วถงึ

บ้านนายกฤษฏา  ธรรมมิภักด์ิ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๖๕
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

1 ร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมูท่ี่ 4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  100 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

2 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อ จ านวน  400  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
การเกษตร   บ้านหนองแสง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

3 ถนน  คสล.รอบหมู่บ้าน เพื่อ กอ่สร้างถนน  คสล.รอบหมู่บ้าน กวา้ง  4  เมตร ยาว  240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนาเฉล่ีย  0.15  ยกเวน้ไหล่ทาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

4 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน   15  จดุ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๖๖
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

5 กอ่สร้างถนน  คสล.เส้นหน้าวดั เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล.เส้นหน้าวดั กวา้ง  3  เมตร  ยาว  139 เมตร 229,350 229,350 229,350 229,350 229,350 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ท่าชมุพร ผ่านหน้าบ้าน นายถวลิ ท่าชมุพร ผ่านหน้าบ้าน นายถวลิ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
จนัทะจร  ถงึบ้านนายวนัทา ละมลุ จนัทะจร  ถงึบ้านนายวนัทา ละมลุ พร้อมวางท่อระบายน้ า งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

6 ขดุลอกหนองน้ าเพื่อท า เพื่อขดุลอกหนองน้ าเพื่อท า กวา้ง  96 เมตร  ยาว  159  เมตร 510,000 510,000 510,000 510,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
การเกษตรที่สาธารณะประโยชน์ การเกษตรที่สาธารณะ ลึก 1.00 เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(หนองหนาว) ประโยชน์ พร้อมวางท่อระบายน้ า 2.00x1.00 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ในหมู่บ้าน จ านวน  14  ท่อน

7 ซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก กวา้ง 3.00  เมตร ยาว 480 เมตร 79,200 79,200 79,200 79,200 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
7 ซ่อมแซมถนนหินคลุกในหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก กวา้ง 3.00  เมตร  ยาว  480   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ในหมู่บ้าน หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

8 ขดุลอกขยายหนองสิม เพื่อขดุลอกขยายหนองสิม กวา้ง  65  เมตร ยาว  78 เมตร 253,500 253,500 253,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก 1.00 เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ
9 ถนนหินคลุกจากหน้าโรงเรียนถงึ เพื่อถนนหินคลุกจากหน้าโรงเรียน กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 1,900 เมตร 418,000 418,000 418,000 418,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หนองคูขาด ถงึหนองคูขาด หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการ

มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๖๗
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปีงบ  61  สร้างขนาดผิวจราจร 302400 324,000 324,000       345,600      345,600        ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

เสริมเหล็กรอบหมู่บ้านสายบ้าน ในการสัญจรไปมา  กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 140.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะดวกในการสัญจร
หนองแสง  หมู่ที่  4 หนาเฉล่ีย  0.15  ม.  หรือมีพื้นที่ถนน งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมา

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่  560.0 มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
  ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรัง  2  ข้างๆ ละ

0.30  เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรัง

ไม่น้อยกวา่  12.60  ลูกบาศก์เมตร

ปีงบ  62  สร้างขนาดผิวจราจร

 กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 150.00  เมตร

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.  หรือมีพื้นที่ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่  600.0

  ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรัง  2  ข้างๆ ละ

0.30  เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรัง

ไม่น้อยกวา่  13.50  ลูกบาศก์เมตร

ปีงบ  63  สร้างขนาดผิวจราจร

 กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 150.00  เมตร

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.  หรือมีพื้นที่ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่  600.0

  ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรัง  2  ข้างๆ ละ

0.30  เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรัง

ไม่น้อยกวา่  13.50  ลูกบาศก์เมตร

วตัถุประสงค์

หน้า  ๖๘
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

ปงีบ  64  สร้างขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 ม. 

 ยาว 160.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

หรือมีพืน้ทีถ่นนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่  

640  ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรัง  2  ข้างๆ ละ

0.30  เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรัง

ไม่นอ้ยกวา่  14.40  ลูกบาศก์เมตร

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

ที่

หน้า  ๖๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

11 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนที่ยงัไมม่ไีฟฟูา ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อให้ประชาชนที่ยงัไมม่ี ประชาชนในเขตพื้นที่มี กองชา่ง
ไฟฟูาแรงต่ าบ้านหนองแสง  หมู่ที่  4 ใชไ้ด้มไีฟฟูาใช้ บ้านนายชาญยุทธ  หีบแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไฟฟูาใชไ้ด้มไีฟฟูาใช้ ไฟฟูาใชอ้ยา่งทั่วถงึ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

12 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะใน เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  15  จดุ  บ้านหนองแสง 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนที่ติดต้ัง/จดุ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในการเดินทาง

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ มากขึ้น
มาณ มาณ มาณ มาณ

13 กอ่สร้างถนนลูกรังจากนา เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรังจากนา กวา้ง   5   เมตร  ยาว 700  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
นางออ่นตา  ถงึห้วยแสง นางออ่นตา  ถงึห้วยแสง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะดวกในการสัญจร

งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมา
มาณ มาณ มาณ มาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๗๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

14 ถนนดินจากทิศเหนือหมู่บ้าน เพื่อถนนดินจากทิศเหนือหมู่บ้าน กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ไปปุาชา้เกา่ ไปปุาชา้เกา่ สูงเฉล่ีย  1 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะดวกในการสัญจร

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมา
มาณ มาณ มาณ มาณ

15 ถนนลูกรังจากแยกบ้านหนองแสง เพื่อถนนลูกรังจากแยกบ้าน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ไปปุาชา้เกา่ หนองแสงไปปุาชา้เกา่ หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะดวกในการสัญจร

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมา
มาณ มาณ มาณ มาณ

16 ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  100  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางออ่นตา  จนัทะจร จากบ้านนางออ่นตา  จนัทะจร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึนานางออ่นตา  จนัทะจร ถงึนานางออ่นตา  จนัทะจร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๗๑
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

1 ถนน คสล.ซอยหนองขามหน้าบ้าน ถนน คสล.ซอยหนองขามหน้าบ้าน กวา้ง  3  เมตร 495,000 495,000 495,000 495,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายทองใส-บ้านนางสมพงษ์ นายทองใส-บ้านนางสมพงษ์ ยาว  300  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

หนา  0.15  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

2 ถนน คสล. จากสระส่ีเหล่ียมถงึบ้าน ถนน คสล. จากสระส่ีเหล่ียมถงึบ้าน กวา้ง  1  เมตร  ยาว 700  เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางแหล่  (ขยายไหล่ทาง) นางแหล่  (ขยายไหล่ทาง) ยาว  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปรนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 ถนนดินหน้าบ้านนายศุภชยั ถงึ บ้าน ถนนดินหน้าบ้านนายศุภชยั ถงึ  กวา้ง  5  เมตร  ยาว 700  เมตร 105,000 105,000 105,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายสง่า  หมู่ที่ 1 บ้านนายสง่า  หมู่ที่ 1 สูงเฉล่ีย   0.60  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ

4 โครงการขดุลอกสระดอนน้อย โครงการขดุลอกสระดอนน้อย  กวา้ง  95  เมตร  ยาว 160  เมตร 2,660,000 2,660,000 2,660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึกเฉล่ีย   3.50  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๗๒
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

5 ขดุสระน้ าเพื่อการเกษตรและอปุโภค ขดุสระน้ าเพื่อการเกษตรและอปุโภค กวา้ง  20 เมตร  ยาว  30  เมตร 105,000 105,000 105,000 105,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บริโภค  (โคกดาหวนั) บรืโภค  (โคกดาหวนั) ลึกเฉล่ีย 3.5  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ขยายเขตไฟฟูารอบหมู่บ้าน -หน้า ขยายเขตไฟฟูารอบหมู่บ้าน -หน้า ยาว  300  เมตร 150,000       150,000       150,000      150,000        ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านนายวฒันาถงึบ้านนายอ านาจ บ้านนายวฒันาถงึบ้านนายอ านาจ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ถนน คสล. รอบหมู่บ้าน กวา้ง 3 เมตร  ยาวว 450  เมตร 247,500 247,500 247,500 247,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

8 ถนนหินคลุกด้านทิศใต้วดัติดก าแพง ถนนหินคลุกด้านทิศใต้วดัติดก าแพง กวา้ง  3  เมตร  ยาว  80  เมตร 15,840 15,840 15,840 15,840 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
วดั วดั ลึกเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๗๓

งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 5
9 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อการเกษตร ยาว  400  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากบ้านนางสมพงษ์ ถงึ นา จากบ้านนางสมพงษ์ ถงึ นา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายปรีชา  โชคศิริกลุ ปรีชา  โชคศิริกลุ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ถนนหินคลุกจากสระส่ีเหล่ียมถงึ เพื่อกอ่สร้างถนนหินคลุกจาก กวา้ง  4  เมตร  ยาว 2000  เมตร 432,000 432,000 432,000 432,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่ที่  12 บ้านหนองทุ่มยาว สระส่ีเหล่ียม ถงึ  หมู่ที่  12 หนา เฉล่ีย 0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

 บ้านหนองทุ่มยาว (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ถนน คสล. หน้าบ้านนายเพิ่ม ถงึ ถนน คสล. หน้าบ้านนายเพิ่ม ถงึ กวา้ง  5  เมตร  ยาว 1,000  เมตร 687,500 687,500 687,500 687,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองทุ่มยาว บ้านหนองทุ่มยาว หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 โครงการรังวดัที่สาธารณปุาชา้  เพื่อรังวดัใหมเ่พื่อความ ประมาณ  5  ไร่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่ที่ 5  ถกูต้อง  ชดัเจน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่

หน้า  ๗๔

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

โครงการ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

13 ถนน  คสล.จาก เพื่อซ่อมสร้างขยายถนน  คสล.จาก กวา้ง  1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สระส่ีเหล่ียมถงึบ้านนางแหล่ สระส่ีเหล่ียมถงึบ้านนางแหล่ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

14 โครงการขดุลอกขยายหนองดอนน้อย เพื่อขดุลอกขยายหนองดอนน้อย กวา้ง  55 เมตร ยาว 83 เมตร 684,750 684,750 684,750 684,750 684,750 เกษตรกร  ร้อยละ  70 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก  3.00 เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

15 ถนน  คสล.  ซอยหนองขาม  (หน้า เพื่อถนน  คสล.  ซองหนองขาม หมูท่ี่ 5 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านนายทองใส  ถงึบ้านนางสมพงษ)์ (หน้าบ้านนายทองใส   ถงึบ้าน บ้านหนองบัวแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

นางสมพงษ)์ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

16 ถนนหินคลุก  จากสระส่ีเหล่ียม เพื่อถนน  หินคลุกจากสระส่ีเหล่ียม กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เชื่อมต่อปุาชา้  บ้านหนองแสง  เชื่อมต่อปุาชา้  บ้านหนองแสง  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หมู่  4 หมู่  4 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
17 ขยายเขตไฟฟูารอบหมู่บ้าน  หน้า เพื่อขยายเขตไฟฟูารอบหมู่บ้าน  ความยาว  269  เมตร 134,500 134,500 134,500 134,500 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านนายวฒันา  ถงึบ้านนายอ านาจ หน้าบ้านนายวฒันา  ถงึบ้าน บ้านหนองบัวแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายอ านาจ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

โครงการที่

หน้า  ๗๕

วตัถุประสงค์

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

18 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  9  จดุ 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองบัวแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

19 ซ่อมแซมปรับปรุงขยายเขตการใช้ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงขยายเขต จ านวน  1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
น้ าประปา การใชน้้ าประปา บ้านหนองบัวแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

20 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อ ความยาว  400  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายสมพงษ์ ถงึ นานาย การเกษตรจากบ้านนายสมพงษ์ บ้านหนองบัวแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ปรีชา  โชคศิริเมฆากลุ ถงึ นานายปรีชา  โชคศิริเมฆากลุ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ

21 ถนนดินหน้าบ้านศุภชยั  ชาช านาญ เพื่อท าถนนดินหน้าบ้านศุภชยั กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชน  ร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึบ้านนายสง่า เมอืงแนว ชาช านาญ ถงึบ้านนายสง่า สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร พร้อมวางท่อ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

เมอืงแนว ระบายน้ าขนาด 0.60x1.00 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
จ านวน 10 ท่อน

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

หน้า  ๗๖



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

22 ถนนหินคลุกด้านทิศใต้วดัติดก าแพง เพื่อถนนหินคลุกด้านทิศใต้วดัติด กวา้ง  3.00 เมตร ยาว 80 เมตร 13,200 13,200 13,200 ประชาชน  ร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
วดัด้านทิศใต้ ก าแพงวดัด้านทิศใต้ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
25 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปีงบ 61 จดุที่ 1 ขนาดผิวจราจร 313,500 313,500 313,500 313,500 ระยะทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จดุ ในการสัญจรไปมา กวา้ง  1.00 เมตร   ยาว 460.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สะดวกในการสัญจรไปมา
จากถนนลาดยางทางหลวงชนบท หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
หมายเลข3015  - บ้านหนองบัวแกว้ จดุที่ 2  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 1.00 ม. มาณ มาณ มาณ มาณ
หมู่ที่ 5 ยาว 110.00 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15 ม.

หรือมีความยาวทั้ง 2 จดุ  รวมกันไม่

น้อยกวา่ 570 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอน

กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่  570  ตร.ม.

ยกเวน้ไหล่ทาง

ปีงบ 62 จดุที่ 2 ขนาดผิวจราจร 242,000 242,000 242,000 242,000
กวา้ง  1.00 เมตร   ยาว 440.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
ถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย มาณ มาณ มาณ มาณ

กวา่  570  ตร.ม.  ยกเวน้ไหล่ทาง

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

26 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนที่ยงัไมม่ไีฟฟูาใช้ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่ยงัไมม่ไีฟฟูาใช้ ประชาชนในเขตพื้นที่มี กองชา่ง
ไฟฟูาแรงต่ าบ้านหนองบัวแกว้  ได้มไีฟฟูาใช้ จากบ้านนายเพิ่ม  จ าทุ่งวงั - บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มไีฟฟูาใช้ ไฟฟูาใชไ้ด้อยา่งทั่วถงึ
หมู่ที่  5 นายอ านาจ  สังสีวี งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๗๗
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปีงบ61สร้างขนาดผิวจราจร  165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ซอยหนองขาม   หมู่ที่  5 สะดวกในการสัญจรไปมา กวา้ง3.00 เมตร ยาว 100.00เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สะดวกในการสัญจรไปมา

หนาเฉล่ีย 0.15ม.หรือมพีื้นที่ถนน งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 300 มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
  ตามรางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 . . . . .
ขา้งๆละ 0.30 เมตร หรือมปีริมารต
ดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 12.60 ลบ.ม. 
 (กอ่สร้างต่อจากขอ้บัญญัติปี 61)  
ปีงบ 62 สร้างขนาดผิวจราจร 165,000 165,000 165,000 165,000
กวา้ง3.00 เมตร  ยาว 100 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)
หนา  0.15  เมตร  ดินลูกรัง 2 งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
ขา้งๆละ ดินลูกรัง 2 ขา้งๆละ 0.30 มาณ มาณ มาณ มาณ
เมตร หรือมปีริมารตดินลูกรังไม่
น้อยกวา่ 12.60ลูกบาศศกเ์มตร
ปีงบ 63 สร้างขนาดผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 90.00  เมตร  
หนา0.15  ม.  หรือมพีื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่  
270.00  ตามรางเมตร ไหล่ทาง

หน้า  ๗๘
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 5

ดินลูกรัง 2 ขา้งๆละ 0.30 เมตร 145,800 145,800 145,800 145,800
หรือมปีริมารตดินลูกรังไมน่้อยกวา่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)
8.10ลูกบาศศกเ์มตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) มาณ มาณ มาณ มาณ

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 190 เมตร 522,500 522,500 522,500 522,500 ระยะทาง ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หน้าบ้านนายเพิ่ม ถงึบ้านหนองทุ่มยาวสะดวกในการสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อมดิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5 ลูกรังไหล่ทางสองขา้งๆ ละ 0.20 ม. งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) มาณ มาณ มาณ มาณ

หน้า  ๗๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6

1 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 1  ระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อโครงการสูบน้ า เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อโครงการ ยาว  1,500  เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ด้วยพลังงานไฟฟูาและเคร่ืองสูบน้ า สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูาและเคร่ือง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ในหมู่บ้าน สูบน้ าในหมู่บ้าน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 ร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายใน ยาว  300  เมตร 655,000 655,000 655,000 655,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 ถนนดินจากห้วยล าเตาถงึโนนเขวา เพื่อกอ่สร้างถนนดินจากห้วยล าเตา กวา้ง  5  เมตร  ยาว  900  เมตร 225,000 225,000 225,000 225,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึโนนเขวา สูงเฉล่ีย  1.00   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๘๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6

5 โครงการสูบน้ าปูองกนัภัยแล้ง เพื่อโครงการสูบน้ าปูองกนัภัยแล้ง ยาว  150,000  ลูกบาศก์เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ขดุลอกสระหนองบัว ขดุลอกสระหนองบัว กวา้ง  155  เมตร  ยาว  230  เมตร 5,347,500 5,347,500 5,347,500 5,347,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึกเฉีย่  3.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ถนน คสล. จากสามแยก เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง  5  เมตร  ยาว  300  เมตร 825,000 825,000 825,000 825,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
มมุสระหนองบัวฝ่ังตะวนัออก ถงึ จากสามแยกมมุสระหนองบัวฝ่ัง หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ห้วยล าเตา ตะวนัออก ถงึห้วยล าเตา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ถนน คสล. ชว่งที่ 3 จากสามแยก เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. ชว่งที่ 3 กวา้ง  5  เมตร  ยาว  600  เมตร 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
มมุสระหนองบัวฝ่ังตะวนัออก ถงึ จากสามแยกมมุสระหนองบัวฝ่ัง หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ห้วยล าเตา ตะวนัออก ถงึห้วยล าเตา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๘๑
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

โครงการ

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 6

9 ถนน คสล จากสามแยกสวน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล จากสาม กวา้ง  4  เมตร  ยาว  350  เมตร 770,000 770,000 770,000 770,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายใจ ถงึ บ้านนายทองสุข แยกสวนนายใจ ถงึ บ้าน หนาเฉล่ีย    0.15   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ไกยสิทธ์ นายทองสุข   ไกยสิทธ์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ถนนดินเส้นจากทางหลวงชนบท ถนนดินเส้นจากทางหลวงชนบท กวา้ง  5  เมตร  ยาว  800  เมตร 200,000       200,000       200,000      200,000        ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
3015  ถงึนานางหนูทิพย ์ เสียมไธสง 3015  ถงึนานางหนูทิพย ์ หนาเฉล่ีย    1.00   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(พร้อมวางท่อระบายน้ า) (พร้อมวางท่อระบายน้ า) (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ซ่อมแซมหอกระจายขา่วและติดดอก ซ่อมแซมหอกระจายขา่วและติดดอก 1  ระบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ล าโพง จ านวน 3 จดุ ล าโพง จ านวน 3 จดุ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 ถนน คสล.เส้นจากมมุวดับ้านหนอง- ถนน คสล.เส้นจากมมุวดับ้านหนอง- กวา้ง  4  เมตร  ยาว  140  เมตร 308,000 308,000 308,000 308,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บัวน้อยฝ่ังทิศตะวนัออกถงึถนน บัวน้อยฝ่ังทิศตะวนัออกถงึถนน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ลาดยางทางหลวงชนบล  3015 ลาดยางทางหลวงชนบล  3015 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
ขา้งโรงปุ๋ยชวีภาพ หน้าโรงปุ๋ยชวีภาพ

หน้า  ๘๒

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 6

13 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเพื่อการเกษตร ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายทองสุข  ไกยสิทธ ์ถงึ จากบ้านนายทองสุข  ไกยสิทธ ์ถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นานางสงวน  ภูเขมา่ นานางสงวน  ภูเขมา่ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 ถนน คสล.เส้นจากสามแยกบ้านนาย ถนน คสล.เส้นจากสามแยกบ้านนาย กวา้ง  4  เมตร  ยาว  80  เมตร 176000 176000 176000 176000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
อวน ชาธงชยั  ถงึ ถนน คสล. เส้น อวน ชาธงชยั  ถงึ ถนน คสล. เส้น หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ริมสระหนองบัว ริมสระหนองบัว (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางมาลา พันเมศร์ ถงึ จากบ้านนางมาลา พันเมศร์ ถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นานางสมบัติ  ปาละโค นานางสมบัติ  ปาละโค งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

16 ถนนหินคลุกทางทิศเหนือ กอ่สร้างถนนหินคลุกทางทิศเหนือ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  500เมตร 108,000 108,000 108,000 108,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ดอนปูุตา ดอนปูุตา หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า  ๘๓
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 6

17 ปรับปรุงภูมทิัศน์รอบสระหนองบัว เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์รอบ รอบสระหนองบัว 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สระหนองบัว (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

18 ฝาปิดท่อระบายน้ า จากบ้านนาง เพื่อฝาปิดท่อระบายน้ า จากบ้าน ยาว  200  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สวน  ถงึหน้าบ้านนายวชิยั นางสวน  ถงึหน้าบ้านนายวชิยั (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
แสนสุข แสนสุข งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

19 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมูท่ี่  6 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน  ร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จดุที่  2  เส้นสามแยกบ้านนางแถว จดุที่  2  เส้นสามแยกบ้านนางแถว บ้านหนองบัวน้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึห้วยล้ าเตา ถงึห้วยล้ าเตา  เพื่อโครงการสูบ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

น้ าด้วยพลังงานไฟฟูา  (เร่งด่วน)  
 และเคร่ืองสูบน้าหมู่บ้าน

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หน้า  ๘๔

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6

20 ถนนหินคลุกจากบ้านนางแถว  ถงึ เพื่อถนนหินคลุกจากบ้านนางแถว กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  840 เมตร 184,800 184,800 184,800 184,800 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ห้วยล าเตา ถงึห้วยล าเตา หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

21 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  770 เมตร 169,400 169,400 169,400 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เส้นรอบสระหนองบัว เส้นรอบสระหนองบัว หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

22 ถนนหินคลุกระหวา่ง  นานายอวน ถงี เพื่อถนนหินคลุกระหวา่ง  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  800 เมตร 176,000 176,000 176,000 ประชาชน  ร้อยละ  60 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ห้วยล าเตา นานายอวน ถงีห้วยล าเตา หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

23 ถนนดิน  ห้วยล าเตา - โนนเขวา เพื่อถนนดิน  ห้วยล าเตา-โนนเขวา กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  300 เมตร 56,000 56,000 ประชาชน  ร้อยละ  70 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สูงเฉล่ีย  1.00 เมตร  พร้อมวางท่อ (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ระบายน้ าขนาด 0.60x1.00 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
จ านวน 6  ท่อน

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

งบประมาณ
โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า  ๘๕
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 6

24 ไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  10 จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองบัวน้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

25 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าในหมู่บ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ความยาว 800  เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นหมู่บ้านอกี  ขยายเขตระบบ บ้านหนองบัวน้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
จ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

มาณ มาณ มาณ มาณ

26 กอ่สร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวน้อยกอ่สร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว- กวา้ง  5  เมตร  ยาว  300  เมตร 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ประชาชนร้อยละ   80  ของ  ประชาชนได้รับการ กองชา่ง
ม.6 ระหวา่งสามแยกมมุสระหนองบัว น้อย ม.6 ระหวา่งสามแยกมมุสระ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์จาก บริการสาธารณะ
ฝ่ังทิศตะวนัออกถงึห้วยล าเตา หนองบัวฝ่ังทิศตะวนัออกถงึห้วย- ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ โครงการนี้ ที่มคุีณภาพ

ล าเตา (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๘๖
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 6

27 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5   เมตร 275,000 275,000 275,000 275,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
จากสามแยกมมุสระหนองบัว ในการสัญจรไปมา  ยาว 100.00  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ฝ่ังทิศตะวนัออก-ห้วยล าเตา  ม.6 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) หนา 0.15  ม.  งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๘๗



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 7

1 ถนน  คสล.จากบ้านนางจนัทร์ ปริพล เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล.จากบ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึบ้านนางบุญม ี พันน้อยนนท์ นางจนัทร์  ปริพล  ถงึบ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

นางบุญม ี พันน้อยนนท์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 ซ่อมแซมและขยาย ถนน คสล. เพื่อซ่อมแซมและขยาย ถนน คสล. กวา้ง  5   เมตร ยาว  600  เมตร 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
กลางหมู่บ้านจากบ้านนางบุญมี กลางหมู่บ้านจากบ้านนางบุญมี หนาเฉล่ีย  0.12  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
พันน้อยนนท์ ถงึ บ้านนายบุญ  ค าธร พันน้อยนนท์ ถงึ บ้านนายบุญ  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ค าธร

3 ขยายไฟส่องสวา่งในหมู่บ้าน 10 จดุ ขยายไฟส่องสวา่งในหมู่บ้าน 10 จดุ จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 ถนน คสล. ขา้งวดัจากบ้าน เพื่อกอ่สร้าวถนน คสล. ขา้งวดัจาก กวา้ง  3  เมตร  ยาว  120  เมตร 198,000 198,000 198,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายประมวล  สอนสีดา  ถงึโรงสี บ้าน นายประมวล  สอนสีดา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายสวาท  มาบิดา ถงึโรงสีนายสวาท  มาบิดา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

หน้า  ๘๘

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ที่



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 7

5 ถนน คสล. จากบ้านนายนายนิคม ถนน คสล. จากบ้านนายนายนิคม กวา้ง  3   เมตร   ยาว  120  เมตร 198,000 198,000 198,000 198,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เต็นตารัมย ์ถงึโรงสีนายสวาท มาบิดา เต็นตารัมย ์ถงึโรงสีนายสวาท มาบิดา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ขดุลอกและขยายหนองใหญ่ ขดุลอกและขยายหนองใหญ่ กวา้ง  80  เมตร  ยาว  120  เมตร 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
พร้อมวางท่อ พร้อมวางท่อ หนาเฉล่ีย  3.50  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ท าถนนดินจากบ้านนายกนัหา  สิมสี ท าถนนดินจากบ้านนายกนัหา  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  1300  เมตร 325,000 325,000 325,000 325,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จดบ้านหนองคู  หมู่ที่ 8 สิมสี  จดบ้านหนองคู  หมู่ที่ 8 หนาเฉล่ีย  1.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ท าถนนดินจากบ้านนายทองปน ท าถนนดินจากบ้านนายทองปน กวา้ง  5  เมตร  ยาว  100  เมตร 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ชมสา  ถงึหนองน้อย ชมสา  ถงึหนองน้อย หนาเฉล่ีย  1.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หน้า  ๘๙

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 7

9 ถนนลาดยางจากบ้านหนองสองห้อง ถนนลาดยางจากบ้านหนองสองห้อง กวา้ง  6  เมตร  ยาว  3000  เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่ที่ 7 ถงึบ้านโนนสังข ์ต.เวยีงชยั หมู่ที่ 7 ถงึบ้านโนนสังข ์ต.เวยีงชยั (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ขดุลอกและขยายหนองน้อย ขดุลอกและขยายหนองน้อย กวา้ง  70  เมตร  ยาว  70  เมตร 735,000 735,000 735,000 735,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนาเฉล่ีย  3.00 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ขยายระบบจ าหน่ายเสาร์ไฟฟูาแรงต่ า เพื่อขยายระบบจ าหน่ายเสาร์ ยาว  500  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางสมถวลิ  สิมสี ถงึบ้าน ไฟฟูาแรงต่ าจากบ้านนางสมถวลิ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายบุญ  ปาละโค  สิมสี ถงึบ้านนายบุญ  ปาละโค งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า ๙๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 7

12 ถนน คสล.จากบ้านนายไพบูลย์ ถนน คสล.จากบ้านนายไพบูลย์ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เยาวะมาลย ์ ถงึบ้านนางหนูเจยีม เยาวะมาลย ์ ถงึบ้านนางหนูเจยีม หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
วงษ์มาก วงษ์มาก (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 ถนน คสล. จากบ้านนางบุญมี ถนน คสล. จากบ้านนางบุญมี กวา้ง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
พันน้อยนนท์  ถงึทางเชื่อมนายส าลี พันน้อยนนท์  ถงึทางเชื่อมนายส าลี หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
อภิรักษ์  ไปบ้านโนนมนัแกว หมู่ที่ 2 อภิรักษ์  ไปบ้านโนนมนัแกว หมู่ที่ 2 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
ต.ภารแอน่ ต.ภารแอน่

14 ถนน คสล.จากบ้านนายส าลี อภิรักษ์ ถนน คสล.จากบ้านนายส าลี อภิรักษ์ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  250  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึบ้านโนนมนัแกว หมู่ที่ 2 ถงึบ้านโนนมนัแกว หมู่ที่ 2 หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ถนน คสล.จากวดัสองห้องเส้นโนน ถนน คสล.จากวดัสองห้องเส้นโนน กวา้ง  5  เมตร  ยาว  250  เมตร 687,500 687,500 687,500 687,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
กกโพธิ์ ถงึถนน คสล. ไปโรงเรียน กกโพธิ์ ถงึถนน คสล. ไปโรงเรียน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หนองบัวคูสองห้อง หนองบัวคูสองห้อง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๙๑
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 7

16 วางท่อเชื่อมหนองน้อย - หนองใหญ่ วางท่อเชื่อมหนองน้อย - หนองใหญ่ ยาว  150  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

17 ติดกล้องวงจรปิด  4  จดุ ติดกล้องวงจรปิด  4  จดุ จ านวน  4  จดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

18 ร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายใน ยาว  250  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน้า  ๙๒



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 7

19 ซ่อมแซมระบบน้ าประปา เพื่อซ่อมแซมระบบน้ าประปา จ านวน  1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่บ้าน ที่ช ารุดหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จากโครงการนี้
มาณ มาณ มาณ มาณ

20 ถนน  คสล.จากบ้านนางจนัทร์ ปริพล เพื่อถนน  คสล.จากบ้านนางจนัทร์ กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  240 เมตร 499,200 499,200 499,200 499,200 ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึบ้านนางบุญม ี พันน้อยนนท์ ถงึบ้านนางบุญม ี พันน้อยนนท์ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากโครงการนี้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) มาณ มาณ มาณ มาณ

21 ถนน  คสล.ต่อจากบ้านนาย ถนน  คสล.ต่อจากบ้านนาย หมูท่ี่  7 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
อฐู  นันไธสง  ถงึโรงเรียน อฐู  นันไธสง  ถงึโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากโครงการนี้ สาธารณะที่มคุีณภาพ
บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองสองห้อง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ

มาณ มาณ มาณ มาณ

21 ขดุลอกและขยายหนองใหญ่  เพื่อขดุลอกและขยาย กวา้ง  65  เมตร  ยาว  106  เมตร 689,000 689,000 689,000 689,000 ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
พร้อมวางท่อ หนองใหญ่พร้อมวางท่อ ลึก  2.00  เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากโครงการนี้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

เพื่อที่จะขยายน้ าประปา พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 0.60x1.00 งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
จ านวน  16 ท่อน มาณ มาณ มาณ มาณ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
หน้า  ๙๓

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 7

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กวา้ง  4  เมตร  ยาว  123 เมตร 270,600 270,600 270,600 270,600 ระยะทาง ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 สาย ในการสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  พร้อม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สาธารณะที่มคุีณภาพ
รอบหมู่บ้านนางจนัทร์  ปรพล ดินลูกรัง 2 ขา้งๆละ 0.20 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ
ถงึบ้านนางบุญม ี  พันน้อยนนท์ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน  3  จดุ

หน้า  ๙๔
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 8

1 ถนน  คสล.จากหนองหินถงึสามแยก ถนน  คสล.จากหนองหินถงึสามแยก กวา้ง  4  เมตร  ยาว 300  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองบัวน้อย  พร้อมวางท่อ บ้านหนองบัวน้อย  พร้อมวางท่อ หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ระบายน้ า  ระบายน้ า  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 ปรับปรุง  คสล.จากหน้าประตูวดั ปรับปรุง  คสล.จากหน้าประตูวดั กวา้ง  5  เมตร  ยาว 260  เมตร 689,000 689,000 689,000 689,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
หนองคู ถงึบ้านนายแน่น ยติุธร หนองคู ถงึบ้านนายแน่น ยติุธร หนาเฉล่ีย 0.12  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ กองชา่ง

3 ปรับปรุง คสล.จากสามแยกบ้าน ปรับปรุง คสล.จากสามแยกบ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร 212,000 212,000 212,000 212,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายหงษ์  ประเสริฐ ถงึสามแยกบ้าน นายหงษ์  ประเสริฐ ถงึสามแยกบ้าน หนาเฉล่ีย 0.12  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายงาน  ดวงจติร นายงาน  ดวงจติร (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 ถนน คสล. สามแยกบ้านนาย เพื่อถนน คสล. สามแยกบ้านนาย กวา้ง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บุญแหล่  บุญเฮ้า  ถงึบ้านนายฮง  บุญแหล่  บุญเฮ้า  ถงึบ้านนายฮง  หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ชาญศรี ชาญศรี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน้า ๙๕



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 8

5 ถนน คสล. จากส่ีแยกบ้านทองแดง ถนน คสล. จากส่ีแยกบ้านทองแดง กวา้ง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
แสนสุข ถงึบ้านนางบุญเกดิ แกว้วชิยั แสนสุข ถงึบ้านนางบุญเกดิ หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

แกว้วชิยั (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ถนน คสล. จากส่ีแยกบ้านทองแดง ถนน คสล. จากส่ีแยกบ้านทองแดง กวา้ง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

แสนสุข ถงึหนองคูสาธารณประโยชน์ แสนสุข ถงึหนองคูสาธารณ- หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ประโยชน์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ถนน คสล. จากแยกหนองคูสาธารณ ถนน คสล. จากแยกหนองคู กวา้ง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ประโยชน์ ถงึ หน้าพระประธานใหญ่ สาธารณประโยชน์ ถงึ หน้าพระ หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
วดัหนองคู ประธานใหญ่วดัหนองคู (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ถนน คสล.จากสามแยกบ้านน้อย ถนน คสล.จากสามแยกบ้านน้อย กวา้ง  4  เมตร  ยาว 300  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไปบ้านโนนสังช์ ไปบ้านโนนสังช์ หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 กอ่สร้างถนน คสล. จากหนองหิน กอ่สร้างถนน คสล. จากหนองหิน กวา้ง  5 เมตร  ยาว 3000  เมตร 2,062,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไปบ้านสระแคน ไปบ้านสระแคน หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ

หน้า ๙๖



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 8

10 กอ่สร้างถนน คสล.จากสามแยก กอ่สร้างถนน คสล.จากสามแยก กวา้ง  4  เมตร  ยาว 300  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านน้อยไปบ้านโนนสังข์ บ้านน้อยไปบ้านโนนสังข์ หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
11 กอ่สร้างถนน คสล.จากหนองหิน กอ่สร้างถนน คสล.จากหนองหิน กวา้ง  4  เมตร  ยาว 300  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ไปบ้านสระแคน ไปบ้านสระแคน หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ   จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 ถนนหินคลุกจากหนองหินไปถงิ ถนนหินคลุกจากหนองหินไปถงิ กวา้ง  4  เมตร  ยาว 1300  เมตร 280,800 280,800 280,800 280,800 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สามแยกบ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่ 6 สามแยกบ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่ 6 หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 เจาะบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ าบริโภค เจาะบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ าบริโภค 1  ระบบ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ขดุลอกหนองคู ขดุลอกหนองคู กวา้ง  100  ยาว  160  เมตร 1,600,000     1,600,000    1,600,000   1,600,000     ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึกเฉล่ีย  2  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า ๙๗



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 8

16 ขดุลอกหนองหินสาธารณประโยชน์ ขดุลอกหนองหินสาธารณประโยชน์ กวา้ง  30  เมตร  ยาว  80  เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

17 ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  400  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านางสุพล  โคตะโม ถงึนา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายยรรยง  ลิงไธสง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

18 ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  400  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายบุญยงั  ภักดีการ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึนานายบุญยงั  ภักดีการ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

19 ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายสุบัน  โถทอง ถงึนา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายทองสุข  โคตะโม งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

20 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจากบ้าน ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นายจ าปา  จนัทะขาน  ไปบ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายสมบัติ  จนัทะขาน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า ๙๘
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 8

21 กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางชาตรี กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางชาตรี กวา้ง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
วานะติ  ไปบ้านนางสาวเพ็ญนภา วานะติ  ไปบ้านนางสาวเพ็ญนภา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
วานะติ  ไปบ้านนางสาวเพ็ญนภา วานะติ  ไปบ้านนางสาวเพ็ญนภา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

22 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากสามแยกหนองหิน ถงึนา จากสามแยกหนองหิน ถงึนา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายอว่ม  พลค ามาก นายอว่ม  พลค ามาก งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

23 ถนน คสล.นายบุญยงัถงึนา ถนน คสล.นายบุญยงัถงึนา กวา้ง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางชว่ง  ภักดีการ นางชว่ง  ภักดีการ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

24 กอ่สร้างหอกระจายขา่วหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้าง/ปรับปรุง หมูท่ี่  8 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนองคู 1 แห่ง หอกระจายขา่ว บ้านหนองคู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า ๙๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 8

25 ถนน คสล.จากบ้านนายบุญรอด เพื่อถนน คสล.จากบ้านนายบุญรอด กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว 42.00 เมตร 69,300 69,300 69,300 69,300 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ต้นเขยีว  ถงึสามแยกบ้านนาย ต้นเขยีว  ถงึสามแยกบ้านนาย หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หงส์  ประเสริฐ หงส์  ประเสริฐ ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

26 ถนน  คสล.จากหนองหินถงึสามแยก เพื่อคสล.  จากหนองหินถงึสามแยก กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองบัวน้อย หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

27 ถนน คสล.จากนายทองแดง  แสนสุข เพื่อถนนคสล.  จากนายทองแดง  กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว 175 เมตร 288,750 288,750 288,750 288,750 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึหน้าบ้านนายบุญยงั  ภักดีการ ถงึหน้าบ้านนายบุญยงั  ภักดีการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

28 ขดุลอกหนองหินสาธารณะ เพื่อขดุลอกหนองหินสาธารณะ กวา้ง  34 เมตร  ยาว  88 เมตร 299,200 299,200 299,200 299,200 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ประโยชน์ ประโยชน์ ลึก 2.00  เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๐๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 8

29 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 175 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
บ้านหนองคู  หมู่ที่ 8  จากบ้าน บ้านหนองคู  หมู่ที่ 8  จากบ้าน หนาเฉล่ีย 0.12  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สะดวกในการสัญจรไป-
นายบุญยงั  ภักดีการ  ถงึบ้าน นายบุญยงั  ภักดีการ  ถงึบ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ มา
นายทองแดง  แสนสุข นายทองแดง  แสนสุข 0.30x1.00 เมตร จ านวน 5 ท่อน

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีต กวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 42 เมตร 69,300 69,300 69,300 69,300 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
บ้านหนองคู  หมู่ที่ 8  จากบ้าน บ้านหนองคู  หมู่ที่ 8  จากบ้าน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สะดวกในการสัญจรไป-
นายบุญรอด  ต้นเขยีว ถงึบ้าน นายบุญรอด  ต้นเขยีว ถงึบ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ มา
นายหงษ์  ประเสริฐ นายหงษ์  ประเสริฐ

31 ถนน  คสล. จากหนองหินถงึ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
สามแยกบ้านหนองบัวน้อย ไปมา หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สะดวกในการสัญจรไป-

ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ มา
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

หน้า  ๑๐๑
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 8

32 ถนน  คสล.  จากสามแยกไป เพื่อถนน คสล.  จาก กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนสังข์ สามแยกไปบ้านโนนสังข์ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) ทางสองข้าง ๆละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
33 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อการ จ านวน  230  เมตร 115,000 115,000 115,000 115,000 เกษตรกร ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากบ้านนายบุญยงั  ภักดีการ เกษตรจากบ้านนายบุญยงั บ้านหนองคู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ภักดีการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

34 คสล. จากหนองหินไปบ้านสระแคน เพื่อถนน คสล. จากหนองหินไป กวา้ง  4.00  เมตร  240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านสระแคน หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ไหล่ทางสองข้าง ๆละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

35 ถนนหินคลุกจากหนองหิน หมู่ที่ 8 เพื่อถนนหินคลุกจากหนองหิน หมู่ 8 กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 1,242 เมตร 268,272 268,272 268,272 268,272 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ถงึ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๐๒
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 9

1 โครงการขดุลอกและขยาย โครงการขดุลอกและขยาย กวา้ง  100  เมตร  ยาว  200  เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ที่สาธารณประโยชน์หนองแปน ที่สาธารณประโยชน์หนองแปน ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 โครงการท าถนน คสล.สายห้วยล าเตา โครงการท าถนน คสล.สายห้วยล าเตา  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  470  เมตร 1,292,500 1,292,500 1,292,500 1,292,500 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากวดับ้านดอนหล่ี ถงึ ห้วยล าเตา จากวดับ้านดอนหล่ี ถงึ ห้วยล าเตา หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
เขตติดต่อ  อ.ปทุมรัตน์ เขตติดต่อ  อ.ปทุมรัตน์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 โครงการกอ่สร้างถนนดิน 1 ชว่ง โครงการกอ่สร้างถนนดิน 1 ชว่ง  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  1000  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ด้านทิศเหนือที่สาธารณะหนองแปน ด้านทิศเหนือที่สาธารณะหนองแปน สูงเฉล่ีย   1 .00    เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
จากถนนทางหลวงชนบทไปจดุทิศ จากถนนทางหลวงชนบทไปจดุทิศ พร้อมวางท่อระบายน้ า 2 ช่วง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
ตะวนัออกเป็นเส้นทางด้าน ตะวนัออกเป็นเส้นทางด้านการ
การเกษตร การเกษตร (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

4 โครงการท าถนน คสล.จากบ้าน โครงการท าถนน คสล.จากบ้าน  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางค าสิงห์     ไปหนองแปน นางค าสิงห์     ไปหนองแปน หนาเฉล่ีย   0.15    เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า ๑๐๓



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 9

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จ านวน  5  ต้น จ านวน  5  ต้น (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 โครงการซ่อมแซมปะปาภายใน โครงการซ่อมแซมปะปาภายใน 2  ระบบ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่บ้านดอนหล่ี จ านวน 2 ระบบ หมู่บ้านดอนหล่ี จ านวน 2 ระบบ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 โครงการสูบน้ าระยะไกลจากห้วย โครงการสูบน้ าระยะไกลจากห้วย 1  ระบบ 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ล าเตาถงึหนองแปน ล าเตาถงึหนองแปน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 โครงการท าถนน คสล. รอบหมู่บ้าน โครงการท าถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ยาว  200  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ดอนหล่ีพร้อมร่องระบายน้ า ดอนหล่ีพร้อมร่องระบายน้ า (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งในหมู่ โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งในหมู่ จ านวน  15  จดุ 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านดอนหล่ี  หมู่ที่ 9 บ้านดอนหล่ี  หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หน้า ๑๐๔



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 9

10 โครงการวางท่อส่งน้ าจากห้วยล าเตา โครงการวางท่อส่งน้ าจากห้วยล าเตา ยาว   2000  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึหนองแปนวางท่อพีวซีี ถงึหนองแปนวางท่อพีวซีี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 โครงการขดุขยายหนองมว่ง โครงการขดุขยายหนองมว่ง กวา้ง  80  เมตร  ยาว  120  เมตร  1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 โครงการวางท่อ คสล. ขดุเชื่อม โครงการวางท่อ คสล. ขดุเชื่อม ยาว  400  เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนองมว่งถงึหนองแปน หนองมว่งถงึหนองแปน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรติดตาม โครงการติดต้ังกล้องวงจรติดตาม จ านวน  5  จดุ 250000 250000 250000 250000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
4  แยก 4  แยก (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หน้า ๑๐๕



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 9

14 โครงการสูบน้ าปูองกนั เพื่อสูบน้ า จ านวน  50,000  ลูกบาศก์เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ 20  ของ  ประชาชนได้รับการ กองชา่ง
ภัยแล้ง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง บ้านสระส่ีเหล่ียม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์จาก บริการสาธารณะ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ โครงการนี้ ที่มคุีณภาพ
มาณ มาณ มาณ มาณ

15 กอ่สร้างถนน  คสล.  พร้อมร่อง เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล.พร้อมร่อง กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 69 เมตร 151,800 151,800 151,800 151,800 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ระบายน้ าจากบ้านนายไสว พันล า ระบายน้ าจากบ้านนายไสว พันร า หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยกเวน้ไหล่ทาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึสามแยก ถงึสามแยก (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

16 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จ านวน  180  เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
แรงต่ า บ้านดอนหล่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
17 ปรับปรุงถนนดินรอบนอก เพื่อปรับปรุงถนนดินรอบนอก กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  920 เมตร 230,000 230,000 230,000 230,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากบ้านดอนหล่ีถงึหนองบัวน้อย จากบ้านดอนหล่ีถงึหนองบัวน้อย สูงเฉล่ีย  1.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ขนาด 0.60x1.00 จ านวน  18 ท่อน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)
18 ถนน คสล. ทางเชื่อมทิศตะวนัออก เพื่อถนน คสล. ทางเชื่อมทิศตะวนัออกกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  192 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากวดัดอนหล่ีถงึห้วยล าเตาติดเขต จากวดัดอนหล่ีถงึห้วยล าเตาติดเขต หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ต.ดอกล้ า  อ.ปทุมรัตน์ ต.ดอกล้ า  อ.ปทุมรัตน์ ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

หน้า  ๑๐๖
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 9

19 ซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 727 เมตร 157,032 157,032 157,032 157,032 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางค าสิงห์  สัตตบุตร จากบ้านนางค าสิงห์  สัตตบุตร หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึหนองแปน ถงึหนองแปน (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

20 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  5  จดุ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านดอนหล่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
21 วางท่อส่งน้ าจากห้วยล าเตา เพื่อวางท่อส่งน้ าจากห้วยล าเตา วางท่อ พีวซีี จ านวน  800 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ถงึหนองแปน ถงึหนองแปน บ้านดอนหล่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

22 ขดุขยายหนองมว่ง เพื่อขดุขยายหนองมว่ง กวา้ง  36  เมตร  ยาว 115 เมตร 621,000 621,000 621,000 621,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก 3  เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
23 ถนน  คสล. ทางเชื่อมทิศตะวนัออก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กวา้ง  5  เมตร  ยาว  650  เมตร 1,787,500 1,787,500 1,787,500 1,787,500 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

จากวดัดอนหล่ีถงึห้วยล าเตาติดเขต สะดวกในการสัญจร หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ต.ดอกล้ า  อ.ปทุมรัตน์  หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๐๗
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 10

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จากบ้านางยวน  ปริพล ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 10 ถงึบ้านนางคูณ  ทองไหล (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จากบ้านนายไพศาล ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 10 สีทาสี  ขา้มทางหลวงชนบท ถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

บ้านนางกนัหา  พูลวงษ์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 ซ่อมแซมปรับปรุงน้ าประปาบ้าน ซ่อมแซมปรับปรุงน้ าประปาบ้าน 1  ระบบ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โนนสูง  หมู่ที่ 10 โนนสูง  หมู่ที่ 10 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 10 หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

5 ถนนหินคลุกขา้งวดัโนนสูง กอ่สร้างถนนหินคลุกขา้งวดัโนนสูง กวา้ง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โนนล าเตาถงึบ้านนางพวงทิพย์ โนนล าเตาถงึบ้านนางพวงทิพย์ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ปริพล  บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 ปริพล  บ้านโนนล าเตา  หมู่ที่ 13 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
พร้อมวางท่อระบายน้ า 2 จดุ
จดุละ 4 ท่อน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
หน้า ๑๐๘



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 10

6 ถนนหินคลุกจากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 10ถนนหินคลุกจากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 กวา้ง  4  เมตร  ยาว  2000  เมตร 432,000 432,000 432,000 432,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ถงึหนองหวา้  ต.ภารแอน่ ถงึหนองหวา้  ต.ภารแอน่ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ขดุลอกหนองสระบก  ขดุลอกหนองสระบก  กวา้ง  50  เมตร  ยาว  70  เมตร 525,000 525,000 525,000 525,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ขดุลอกหนองสระทุง  บ้านโนนสูง ขดุลอกหนองสระทุง  บ้านโนนสูง กวา้ง  100  เมตร  ยาว  130  เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หมู่ที่  10 หมู่ที่  10 ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 กอ่สร้างสระพานขา้มห้วยล าเตา กอ่สร้างสระพานขา้มห้วยล าเตา กวา้ง 6 เมตรยาว  30  เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า ๑๐๙



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 10

10 ถนน  คสล.ภายใน กอ่สร้างกอ่สร้างซ่อมแซมถนน  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  100 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หมู่บ้าน คสล.   ภายในหมู่บ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมประปาจ านวน  1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

โนนสูง  ม.10 ภายในหมู่บ้านโนนสูง  ม.10 บ้านโนนสูง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 ถนนหินคลุกจาก เพื่อถนนหินคลุกจาก กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,100 เมตร 302,500 302,500 302,500 302,500 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านโนนสูง  ม.10  ถงึหนองหวา้ บ้านโนนสูง  ม.10 หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ต.ภารแอน่  ถงึหนองหวา้  ต.ภารแอน่ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จ านวน  80  เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านโนนสูง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 ขดุลอกหนองสระทุ่ง เพื่อขดุลอกหนองสระทุ่ง กวา้ง  67 เมตร ยาว   106 เมตร 710,200 710,200 710,200 710,200 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ลึก 2.00  เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ซ่อมแซมหอกระจา่ยขา่ว เพื่อซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมูท่ี่  10 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน  ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านโนนสูง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๑๐

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 10

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  92  เมตร 202,400 202,400 202,400 202,400 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านโนนสูง ม.10 (จากทางหลวง สะดวกในการสัญจร หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ชนบทหมายเลข  3015  ถงึส่ีแยก (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บ้านดอนกลาง)

17 ถนนหินคลุกจากบ้านโนนสูง หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กวา้ง  5  เมตร  ยาว 1100  เมตร 297,000 297,000 297,000 297,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ถงึหนองหวา้ ตภารแอน่ สะดวกในการสัญจร หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๑๑

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 11

1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากสายทางหลวงชนบท กวา้ง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร 636,000 636,000 636,000 636,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เสริมสายบ้านปุาชาด  หมู่ที่ 11 หมายเลข 202  ต่อจดุเดิมไปถงึ หนาเฉล่ีย  0.12   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

สามแยกต่อจากจดุสามแยกไปถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
บ้านนายสงาน ปาเส

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบ้านนางอ าพร  สิทธต์า กวา้ง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร 636,000 636,000 636,000 636,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เสริมสายบ้านปุาชาด  หมู่ที่ 11 ไปถงึส่ีแยกบ้านางนา  เศษวงษ์ หนาเฉล่ีย  0.12  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก กวา้ง  4  เมตร  ยาว  250  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
 บ้านนางประมวล ชณิโพคัง  ไปถงึ บ้านนางประมวล ชณิโพคัง  ไปถงึ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หน้าประตูวดับ้านปุาชาด  หน้าประตูวดับ้านปุาชาด  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกจากจดุ เพื่อกอ่สร้างถนนหินคลุกจากจดุ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  1000  เมตร 216,000       216,000       216,000      216,000        ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สามแยกบ้านางสาวภัคภร  กติิกร- สามแยกบ้านางสาวภัคภร กติิกร- หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ชาญเมธา ไปถงึส่ีแยกเส้นทาง ชาญเมธา ไปถงึส่ีแยกเส้นทาง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
บ้านสระแคนใต้ ระหวา่งไปบ้านสระแคนใต้

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

หน้า  ๑๑๒



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 11

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ปี 64 กวา้ง  1  เมตร  ยาว  1000 ม. 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ขยายไหล่ทางทั้งสองขา้งจากทาง ขยายไหล่ทางทั้งสองขา้งจากทาง ปี 65 กวา้ง  1  เมตร  ยาว  1000  ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หลวงแผ่นดินหมายเลข  202  ไปถงึ หลวงแผ่นดินหมายเลข  202  ไปถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
ระหวา่งไปสามแยกเขา้หมบ่้าน ระหวา่งไปสามแยกเขา้หมบ่้าน
ปุาชาดสองขา้ง ปุาชาดสองขา้ง

6 บ้านขดุบ่อบาดาลหมู่บ้านต่อเชื่อม บ้านขดุบ่อบาดาลหมู่บ้านต่อเชื่อม หมูท่ี่  11 200,000 200,000 200,000 200,000 ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
บ่อบาดาลให้เป็นระบบน้ าปะปา บ่อบาดาลให้เป็นระบบน้ าปะปา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากโครงการนี้

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

7 กอ่สร้างถนน  คสล.จากสายทาง กอ่สร้างถนน  คสล.จากสายทาง  กวา้ง  5  เมตร  ยาว  600  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปถงึ หลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ไปถงึ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หมู่บ้านปุาชาด เร่ิมจากบ้านนาย หมู่บ้านปุาชาด เร่ิมจากบ้านนาย (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
ประดิษฐ์  สระหนองห้าง  ไปถงึ ประดิษฐ์  สระหนองห้าง  ไปถงึ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 

8 โครงการไฟฟูาเพื่อการเกษตร ไฟฟูาเพื่อการเกษตร ยาว  100  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายปรีชา  ศรีอตัหาถ จากบ้านนายปรีชา  ศรีอตัหาถ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ไปทางบ้านสระแคนใต้ ไปทางบ้านสระแคนใต้ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
หน้า  ๑๑๓



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 11

9 ถนน  คสล.  จากสามแยกบ้านนาย เพื่อถนน  คสล.  จากสามแยก กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ทองจนัทร์  หงษ์วธุ  ไปถงึบ้าน บ้านนาย  ทองจนัทร์  หงษ์วธุ หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายประดิษฐ์  สระหนองห้าง  ไปถงึบ้าน  นายประดิษฐ์  ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

สระหนองห้าง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

10 ถนน  คสล.  จากวดัด้านทิศเหนือ เพื่อถนน  คสล.จากวดัด้านทิศเหนือ กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  50 เมตร 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไปถงึถงัน้ าวดั ไปถงึถงัน้ าวดั หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
11 ถนนหินคลุกจากถนนเขา้หมู่บ้าน เพื่อถนนหินคลุกจากถนน กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  860 เมตร 185,760 185,760 185,760 185,760 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ปุาชาดไปถงึส่ีแยกเส้นทางระหวา่ง เขา้หมู่บ้านปุาชาดไปถงึส่ีแยก หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
บ้านโนนเพ็กไปบ้านสระแคนใต้ เส้นทางระหวา่งบ้านโนนเพ็ก (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ไปบ้านสระแคนใต้
12 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมระบบประปา  1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

เพื่อให้ประชาชนใชง้านได้ดีขึ้นและ บ้านปุาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ทนทานใชไ้ด้นานปี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จ านวน  600  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตกร  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านปุาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
14 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า เพื่อโครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า จ านวน  250  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน บ้านปุาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๑๔
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 11

15 ขดุเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อขดุเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 11 250,000 250,000 250,000 250,000 เกษตรกร  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านปุาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
16 ขดุล าลางเพื่อการเกษตร เพื่อขดุลางเพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 11 250,000 250,000 250,000 250,000 เกษตรกร  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านปุาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

17 ถนน  คสล.  จากบ้านนางมิ่ง  ปาเส เพื่อ ถนน คสล.จากบ้านนางมิ่ง ปาเส หมูท่ี่ 11 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึบ้านนางนา  เศษวงษ์ ถงึบ้านนางนา  เศษวงษ์ บ้านปุาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
18 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. กวา้ง  4  เมตร  ยาว  600  เมตร  1,272,000 1,272,000 1,272,000 1,272,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

สายบ้านปุาชาด หมู่ที่ 11 สายจาก สายบ้านปุาชาด หมู่ที่ 11 สายจาก หนาเฉล่ีย  0.12  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
ถงึบ้านปุาชาด ถงึบ้านปุาชาด

19 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่าย ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไฟฟูาแรงต่ าบ้านปุาชาด  หมู่ที่ 11 ไฟฟูาแรงต่ าบ้านปุาชาด  หมู่ที่ 11 สามแยกบ้านนางค าสอน  หารค า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สาธารณะที่มคุีณภาพ

ถึงบ้านนางวไิลวรรณ  เศษวงษ์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

หน้า  ๑๑๕
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 12

1 โครงการหินลูกรังจากหนองทุ่มยาว โครงการหินลูกรังจากหนองทุ่มยาว กวา้ง  4  เมตร  ยาว  2200  เมตร 114,400 114,400 114,400 114,400 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึหนองขี้เหล็ก ถงึหนองขี้เหล็ก หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 โครงการขยายระบบไฟฟูาแรงต่ า โครงการขยายระบบไฟฟูาแรงต่ า ยาว  500  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 โครงการถนน คสล.บ้านนายจนัทร์ โครงการถนน คสล.บ้านนายจนัทร์ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภูคช  ถงึบ้านนายสุภาพ  เหลาทอง ภูคช  ถงึบ้านนายสุภาพ  เหลาทอง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 โครงการถนนหินคลุกสายบ้าน โครงการถนนหินคลุกสายบ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 43,200 43,200 43,200 43,200 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนองทุ่มยาวถงึหนองบัวแกว้ หมู่ที5่ หนองทุ่มยาวถงึหนองบัวแกว้ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

หมู่ทิ่  5 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า ๑๑๖



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 12

6 โครงการถนนดินจากบ้านหนอง- โครงการถนนดินจากบ้านหนอง- กวา้ง  5  เมตร  ยาว  1000  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ทุ่มยาว หมู่ที่ 12 ถงึสระส่ีเหล่ียม ทุ่มยาว หมู่ที่ 12 ถงึสระส่ีเหล่ียม สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หมู่ที่ 1  จากนานางวนัดี ถงึล าน้ าเตา หมู่ที่ 1  จากนานางวนัดี ถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ล าน้ าเตา

7 โครงการถนน คสล. จากบ้าน โครงการถนน คสล. จากบ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  1000  เมตร 550,000 550,000 550,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางพันยรีย ์มะเมยี ถงึบ้าน นางพันยรีย ์มะเมยี ถงึบ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายประโมด  พวงพิลา นายประโมด  พวงพิลา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 โครงการถนนลูกรังจากดอนปูุตา โครงการถนนลูกรังจากดอนปูุตา กวา้ง  4  เมตร  ยาว  1000  เมตร 52,000 52,000 52,000 52,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึนานางวนัดี ค าภากระปุุม ถงึนานางวนัดี ค าภากระปุุม หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมู่บ้าน ยาว  500  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ

หน้า ๑๑๗



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 12

10 โครงการขยายเขต เพื่อโครงการขยายเขตระบบ จ านวน  360 เมตร 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไฟฟูาแรงต่ า จ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า บ้านหนองทุ่มยาว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 โครงการถนนลูกรังจากหมู่บ้าน เพื่อโครงการถนนหินคลุกจาก กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 800 เมตร 41,600 41,600 41,600 41,600 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึหนองขี้เหล็ก หมู่บ้านถงึหนองขี้เหล็ก หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 โครงการถนนลูกรังจากดอนปูุตา เพื่อโครงการถนนลูกรังจาก กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 400 เมตร 20,800 20,800 20,800 20,800 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไปถงึนานางวนัดี  ค าภากระปุุม ดอนปูุตาไปถงึนานางวนัดี  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ค าภากระปุุม (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
13 โครงการถนนหินคลุกจากบ้าน เพื่อโครงการถนนหินคลุกจากบ้าน กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 770 เมตร 166,320 166,320 166,320 166,320 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หนองทุ่มยาวไปบ้านหนองบัวแกว้ หนองทุ่มยาวไปบ้านหนองบัวแกว้ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 โครงการกอ่สร้างถนนคันดิน ชว่งที่  2 เพื่อโครงการกอ่สร้างถนนคันดิน  กวา้ง  5.00  เมตร ยาว 1,000 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากนานางวนัดี  ค าภากระปุุม ชว่งที่  2จากนานางวนัดี  สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร พร้อมวาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึฝายอาสาบ้านภูดิน ค าภากระปุุมถงึฝายอาสาบ้านภูดิน ท่อระบายน้ า ขนาด 0.60x1.00 จ านวน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 18 ท่อน

หน้า  ๑๑๘
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 12

15 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อโครงการกอ่สร้างถนน  คสล. กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
รอบหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  พร้อมลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ไหล่ทาง สองข้าง ๆ ละ 0.20  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

16 โครงการถนนลูกรังจากบ้านหนอง เพื่อโครงการถนนลูกรังจากบ้าน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  2000  เมตร 104,000 104,000 104,000 104,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ทุ่มยาวไปบ้านสระส่ีเหล่ียม หนองทุ่มยาวไปบ้านสระส่ีเหล่ียม หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร (อบต) (อบต) (อบต) (อบต) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อโครงการกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร  ยาว  240  เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง (อบต) (อบต) (อบต) (อบต) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.20 ม. งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)

หน้า  ๑๑๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 12

18 โครงการไฟส่องสวา่'งสาธารณะ โครงการไฟส่องสวา่'งสาธารณะ จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 500,000 500,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
19 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. บ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล. บ้าน กวา้ง  4   เมตร 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หนองทุ่มยาว ถงึห้วยล าเตา หนองทุ่มยาว ถงึห้วยล าเตา ยาว  800   เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๒๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 13

1 ระบบประบาหมู่บ้านแบบบาดาล ระบบประบาหมู่บ้านแบบบาดาล 1  ระบบ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 คสล. เชื่อมระหวา่งทางหลวงชนบท คสล. เชื่อมระหวา่งทางหลวงชนบท กวา้ง  3  เมตร  ยาว 400  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ดงเมอืงน้อย-อเีมง้ ถงึ บ้าน ดงเมอืงน้อย-อเีมง้ ถงึ บ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นางส าราญ  ศรีหนาถ นางส าราญ  ศรีหนาถ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 คสล. จากบ้านางพวงทิพย ์ปริพล คสล. จากบ้านางพวงทิพย ์ปริพล กวา้ง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึวดับ้านโนนสูง-โนนล าเตา ถงึวดับ้านโนนสูง-โนนล าเตา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 คสล. จากบ้านางพวงทิพย ์ปริพล คสล. จากบ้านางพวงทิพย ์ปริพล กวา้ง  3  เมตร  ยาว 240  เมตร 396,000 396,000 396,000 396,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึห้วยล าเตา ถงึห้วยล าเตา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

หน้า  ๑๒๑



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.01)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 13

5 ไฟสอ่งทางสาธารณะ ไฟสอ่งทางสาธารณะ จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ซ่อมแซมพานขา้มล าเตา ซ่อมแซมพานขา้มล าเตา จ านวน 1  จดุ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า ยาว 200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ขดุลอกสระต้นโพธิ์ ขดุลอกสระต้นโพธิ์ กวา้ง  40  เมตร  ยาว  50  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ที่ วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

หน้า ๑๒๒
บัญชีสรุปครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 13

9 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าซอยต้นโพธิ์ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าซอยต้นโพธิ์  ยาว  600  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนายทินกร  แกว้ดี ถงึ จากบ้านนายทินกร  แกว้ดี ถงึ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
สระต้นโพธ์ สระต้นโพธ์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ขดุลอกสระใหม่ ขดุลอกสระใหม่ กวา้ง  60  เมตร  ยาว 100  เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ าเส้นจาก เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า  ยาว  300  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านนายวเิชยีร  เบญจมาศ ถงึบ้าน เส้นจากบ้านนายวเิชยีร  เบญจมาศ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นางส าราญ  ศรีหนาถ  ถงึบ้านนางส าราญ  ศรีหนาถ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

หน้า ๑๒๓



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 13

12 ถนน  คสล.  ซอยต้นโพธิ์ เพื่อถนน  คสล.  ซอยต้นโพธิ กวา้ง  4.00  เมตร  65  เมตร 143,000 143,000 143,000 143,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

 ยกเวน้ไหล่ทาง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
13 ขยายเขตไฟฟูาระบบจ าหน่ายไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูาระบบจ าหน่าย ความยาว  166  เมตร 83,000 83,000 83,000 83,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

แรงต่ า ไฟฟูาแรงต่ า บ้านโนนล าเตา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 ซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน จ านวน  1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนล าเตา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
15 ไฟฟูาส่องทางสาธารณะ เพื่อไฟฟูาส่องทางสาธารณะ จ านวน  8  จดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านโนนล าเตา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

16 ซ่อมแซมสะพานขา้มล าเตา เพื่อซ่อมแซมสะพานขา้มล าเตา จ านวน  1  จดุ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนล าเตา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
17 ถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน เพื่อถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  640 เมตร 103,680 103,680 103,680 103,680 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๒๔
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 13

18 ถนน  คสล.  รอบหมู่บ้าน เพื่อถนน  คสล.  รอบหมู่บ้าน กวา้ง  3.00  เมตร ยาว  100  เมตร 165,000 165,000 165,000 165,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากบ้านนางจนิตนาปัดทุม - บ้าน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร พร้อมดิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นางส าราญ  ศรีหนาถ ลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)
19 โครงการขดุลอกและขยาย โครงการขดุลอกและขยาย กวา้ง  60  เมตรยาว 90  เมตร 810,000 810,000 810,000 810,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

สระใหม่ สระใหม่ ลึก  3.00  เมตร  ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 0.60x1.00 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

จ านวน  16  ท่อน

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อโครงการกอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 49 เมตร 107,800 107,800 107,800 107,800 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนล าเตา หมู่ที่ 13 บ้านโนนล าเตา หมู่ที่ 13 หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ซอยต้นโพธิ)์ (ซอยต้นโพธิ)์ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๒๕
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 14

1 ถนน คสล.จากสามแยกไปถงึ ถนน คสล.จากสามแยกไปถงึ กวา้ง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านนายปรีชา บ้านนายปรีชา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 ถนน คสล.จากสามแยกน้ าปะปา ถนน คสล.จากสามแยกน้ าปะปา กวา้ง  3  เมตร  ยาว 100  เมตร 165,000 165,000 165,000 165,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไปเชื่อมสายไป รร.บ้านหนองฮี ไปเชื่อมสายไป รร.บ้านหนองฮี หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 ขยายเขตไฟฟูาเส้นจากทางบ้าน ขยายเขตไฟฟูาเส้นจากทางบ้าน ยาว  500  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
นางเด้ิน  โนนุช  ถงึบ้าน น.ส.บุญสม นางเด้ิน  โนนุช  ถงึบ้าน น.ส.บุญสม (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ขนัรักษา งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 ถนน คสล. ไป รร.บ้านหนองฮี ถนน คสล. ไป รร.บ้านหนองฮี ปี 63 กวา้ง  4 เมตร  ยาว  600  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๒๖
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 14

5 ถนน คสล.จากบ้านนางเด้ิน ไปบ้าน ถนน คสล.จากบ้านนางเด้ิน ไปบ้าน กวา้ง  4 เมตร  ยาว  100  เมตร 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
น.ส.บุญสม  ขนัรักษา น.ส.บุญสม  ขนัรักษา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 2 เขา้เป็น ท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 2 เขา้เป็น 1  ระบบ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ระบบน้ าปะปาหมู่บ้าน ระบบน้ าปะปาหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ถนน คสล.จากบ้านนายจนัทร์ ถนน คสล.จากบ้านนายจนัทร์ กวา้ง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
ไปบ้านนายบุญเจจ็  โกพา ไปบ้านนายบุญเจจ็  โกพา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ถนน คสล. สามแยกไปบ้านสระแคน ถนน คสล. สามแยกไปบ้านสระแคน ปื  63 กวา้ง  4  เมตร  ยาว  600 เมตร 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ใต้ ใต้ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ที่ วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

หน้า  ๑๒๗



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 14

9 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  10   จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ถนนลูกรังจากส่ีแยกหนองหวาย ถนนลูกรังจากส่ีแยกหนองหวาย กวา้ง  4  เมตร  ยาว  700  เมตร 36,400 36,400 36,400 36,400 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ไปบ้านทัพปุาจกิ ไปบ้านทัพปุาจกิ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 ถนน คสล.สายไปบ้านสระแคนใต้ ถนน คสล.สายไปบ้านสระแคนใต้ กวา้ง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
12 ถนนหินคลุกส่ีแยกหนองหวายไป เพื่อถนนหินคลุกส่ีแยกหนองหวายไป กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  400 เมตร 86,400 86,400 86,400 86,400 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

บ้านทัพปุาจกิ บ้านทัพปุาจกิ หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 ถนน  คสล.  หน้าบ้านนางอไุร  ศรีนามเพื่อถนน  คสล.  หน้าบ้านนางอไุร  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  100 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึบ้านนางประสบพร  โกพา ถงึบ้านางประสบพร  โกพา หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
หน้า  ๑๒๘

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ที่ วตัถุประสงค์



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 14

14 ถนน  คสล.  จากสามแยกนายพิทักษ์ เพื่อถนนคสล.จากสามแยกนายพิทักษ์ กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  60 เมตร 132,000 132,000 132,000 132,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ก าลา  ถงึบ้านนางหนูพลอย บุญคูบอนถงึบ้านนางหนูพลอย  บุญคูบอน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยกเวน้ไหล่ทาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ขยายเขตไฟฟูาใชใ้นการเกษตร เพื่อขยายเขตไฟฟูาใชใ้นการเกษตร จ านวน  500  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนเพ็กพัฒนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

16 บ่อบาดาลในที่สาธารณะ เพื่อขดุบ่อบาดาลในที่สาธารณะ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์ 67,000 67,000 67,000 67,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
กลาง  4  นิว้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

17 ขดุเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อขดุเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์ 67,000 67,000 67,000 67,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
กลาง  4  นิว้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๒๙
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 14

17 ขดุเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อขดุเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์ 67,000 67,000 67,000 67,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
กลาง  4  นิว้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

18 ขดุล าลางเพื่อการเกษตร เพื่อขดุล าลางเพื่อการเกษตร หมูท่ี่  14 250,000 250,000 250,000 250,000 เกษตจรกร  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านโนนเพ็กพัฒนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

19 ถนนหินคลุกจากสามแยกไปบ้าน เพื่อถนนหินคลุกจากสามแยกไปบ้าน กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สระแคนใต้ สระแคนใต้ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๓๐
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 15

1 โครงการถนน คสล. โค้งออกจาก โครงการถนน คสล. โค้งออกจาก กวา้ง  4 เมตร  ยาว  200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านทางทิศเหนือไปโนนล าเตา บ้านทางทิศเหนือไปโนนล าเตา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

2 โครงการถนน คสล. ขา้งโรงเรียน- โครงการถนน คสล. ขา้งโรงเรียน- กวา้ง  4 เมตร  ยาว  200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โนนมนัแกว จากบ้านผู้ใหญ่เทา โนนมนัแกว จากบ้านผู้ใหญ่เทา หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

3 ขดุลอกคลองหนองตาตูด ขดุลอกคลองหนองตาตูด กวา้ง  25  เมตร  ยาว  500  เมตร 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึกเฉล่ีย  3  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 ถนนดินเส้นทิศตะวนัออก ถนนดินเส้นทิศตะวนัออก กวา้ง  5 เมตร  ยาว  500  เมตร 125,000       125,000       125,000      125,000        ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากรานางทองใบ สิงเทศ จากรานางทองใบ สิงเทศ สูงเฉล่ีย 1.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ถงึเมรึวดับ้านดอนหล่ี ถงึเมรึวดับ้านดอนหล่ี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

                       ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

ที่

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

หน้า  ๑๓๑



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 15

5 ซ่อมแซมน้ าปะปาในหมู่บ้าน ซ่อมแซมน้ าปะปาในหมู่บ้าน 1  ระบบ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จ านวน 6 ต้น ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จ านวน 6 ต้น ยาว  240  เมตร 120,000 120,000 120,000 120000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
ทิศเหนือหมู่บ้าน 6 ต้น ขา้งโรงเรียน ทิศเหนือหมู่บ้าน 6 ต้น ขา้งโรงเรียน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
3 ต้น 3 ต้น งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 50000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 โครงการร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน โครงการร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน ยาว  250  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
ต่อจากที่เกา่ - บ้านนางสุข แสนสุข ต่อจากที่เกา่ - บ้านนางสุข แสนสุข (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

                       ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

งบประมาณ
ที่ วตัถุประสงค์

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

หน้า  ๑๓๒



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 15

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรตามหมู่บ้าน โครงการติดต้ังกล้องวงจรตามหมู่บ้าน จ านวน  6  ตัว 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จ านวน 6 ตัว จ านวน 6 ตัว (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 โครงการถนน คสล. เส้นเกา่มนี้ าขงั โครงการถนน คสล. เส้นเกา่มนี้ าขงั กวา้ง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หน้าบ้านนายค าสิงห์  แกว้อาจ หน้าบ้านนายค าสิงห์  แกว้อาจ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 โครงการปรับปรุงถนนดินจากหลัง เพื่อปรับปรุงถนนดินจากหลัง กวา้ง  5  เมตร  ยาว  1000  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โรงเรียน โรงเรียน สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จาก เพื่อกอ่สร้างถนน คสล.จาก กวา้ง  5  เมตร  ยาว  40  เมตร 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สามแยกบ้านโนนสูง ถงึ บ้าน สามแยกบ้านโนนสูง ถงึ บ้าน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
นายค าสิงห์  แกว้อาจ นายค าสิงห์  แกว้อาจ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
                       ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๑๓๓



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 15

13 ขดุลอกหนองตาตูด เพื่อขดุลอกหนองตาตูดต่อเนื่อง กวา้ง  20  เมตร  ยาว  500 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ลึก 2.00  เมตร ความลาดเอียง 1/1 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 ไฟส่องสวา่งสาธารณะ เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  5  จดุ 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

15 ร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ า จ านวน  250  เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

16 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จ านวน  1  ระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่บ้าน บ้านดอนกลาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๑๓๔

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 15

17 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อขยายเขตไฟฟูาขา้งโรงเรียน 3 ต้น จ านวน  175  เมตร 87,500 87,500 87,500 87,500 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ทิศเหนือ  2  ต้น  หลังศูนย ์2ต้น บ้านดอนกลาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
18 ปรับปรุงถนนหินคลุก  เส้นทางโรงเรียนเพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 432,000 432,000 432,000 432,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ถงึปุาชา้ เส้นทางโรงเรียนถงึปุาชา้ หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

19 ถนนตัดใหมร่อบหมู่บ้าน เพื่อถนนตัดใหมร่อบหมู่บ้าน กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว 250 เมตร 62,500 62,500 62,500 62,500 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร พร้อมท่อระบาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

ถนนดิน น้ าขนาด 0.60x1.00  จ านวน 12 ท่อน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

20 ถนน คสล. เส้นทิศตะวนัออก เพื่อ ถนน คสล. เส้นทิศ กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  37 เมตร 61,050 61,050 61,050 61,050 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เมรุ ตะวนัออกเมรุ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร พร้อมลูกรัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
21 ถนน คสล. เส้นขา้งวดั เพื่อถนน คสล. เส้นขา้งวดั หมูท่ี่  15 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ ทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ บ้านดอนกลาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมู่บ้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๑๓๕
บัญชีสรุปครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 16 

1 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เพื่อกอ่สร้างถนน  คสล. กวา้ง  5.00 เมตร ยาว 250 เมตร 687,500 687,500 687,500 687,500 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จากซุ้มประตูทางเขา้ จากซุ้มประตูทางเขา้ หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หมู่บ้านหนองบัวแกว้ หมู่บ้านหนองบัวแกว้  พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
หมู่ที่  16  ถงึถนนทาง หมู่ที่  16  ถงึถนนทาง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

หลวงชนบท  3015 หลวงชนบท  3015

2 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 240 เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
รอบหมู่บ้านจากสามแยกโรงเรียน รอบหมู่บ้านจากสามแยกโรงเรียน หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
บ้านหนองบัวแกว้ถงึบ้านนางปล่ัง บ้านหนองบัวแกว้ถงึบ้านนางปล่ัง  พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
คุ้มไธสง คุ้มไธสง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

3 ถนน  คสล.  จากบ้านายสมยั ถนน  คสล.  จากบ้านายสมยั กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 240  เมตร 528,000 528,000 528,000 528,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
จ าทุ่งวงั  ถงึห้วยล าเตา จ าทุ่งวงั  ถงึห้วยล าเตา หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

 พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

4 ซ่อมแซมถนน  คสล.ขา้งวดับ้าน ซ่อมแซมถนน  คสล.ขา้งวดับ้าน กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 60  เมตร 127,200 127,200 127,200 127,200 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนองบัวแกว้ด้านทิศเหนือ หนองบัวแกว้ด้านทิศเหนือ หนาเฉล่ีย  0.12  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๓๖
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 16 

5 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ จ านวน  10  จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน  ม.16  จ านวน ภายในหมู่บ้าน  ม.16  จ านวน (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
10  จดุ 10  จดุ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 ร่องระบายน้ าภายในและและรอบ ร่องระบายน้ าภายในและและรอบ ยาว  244  เมตร 536,800 536,800 536,800 536,800 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หมู่บ้านหนองบัวแกว้  ม.16 หมู่บ้านหนองบัวแกว้  ม.16 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
จ านวน   244 เมตร จ านวน   244 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจากโรงคัดแยก ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจากโรงคัดแยก ยาว  130  เมตร 65,000 65,000 65,000 65,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เมล็ดพันธข์า้ว  ถงึบ้านนางจนัดี เมล็ดพันธข์า้ว  ถงึบ้านนางจนัดี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
พยคัเมฆ พยคัเมฆ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

8 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจากสามแยก เพิ่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก จ านวน 130  เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน  ร้อยละ  50 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแกว้ ถงึ สามแยกโรงเรียนบ้านหนองบัวแกว้ บ้านหนองบัวแก้ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
บ้านนางจนัดี  พยคัเมฆ ถงึบ้านนางจนัดี  พยคัเมฆ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

หน้า  ๑๓๗
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท (บาท)
หมู่ที่ 16 

9 ถนนดินลูกรังจากขา้งโรงเรียน ถนนดินลูกรังจากขา้งโรงเรียน กวา้ง  4  เมตร  ยาว  632  เมตร 32,864 32,864 32,864 32,864 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
บ้านหนองบัวแกว้ถงึทางไปบ้าน บ้านหนองบัวแกว้ถงึทางไปบ้าน หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หนองทุ่มยาว หนองทุ่มยาว (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 ถนนดินสายปูุตา - ห้วยล าเตา ถนนดินสายปูุ - ห้วยล าเตา กวา้ง  4  เมตร  ยาว  275   เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หนาเฉล่ีย  1.00  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ยาว  900   เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
เพื่อการเกษตรจากซุ้มประตูทางเขา้ เพื่อการเกษตรจากซุ้มประตูทางเขา้ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ม.16 ถงึทางหลวงชนบท  3015 ม.16 ถงึทางหลวงชนบท  3015 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

12 ถนน คสล.จากบ้านนายสมยั จ าทุ่งวงั ถนน คสล.จากบ้านนายสมยั จ าทุ่งวงั กวา้ง  4  เมตร  ยาว  240   เมตร 499,200 499,200 499,200 499,200 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ถงึห้วยล าเตาพร้อมดินลูกรังไหล่ ถงึห้วยล าเตาพร้อมดินลูกรังไหล่ หนาเฉล่ีย  0,15 เมตร  พร้อมดิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
ทางสองขา้ง ทางสองขา้ง ลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 ม. งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

หน้า  ๑๓๘
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น

             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการระดบัต าบล(ตอ่)

1 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อโครงการกอ่สร้างอาคาร อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
อบต. เอนกประสงค์  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่มาติดต่อราชการได้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ใชป้ระโยชน์จากโครงการนี้

2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ภายใน เพื่อครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ บริเวณภายนอก-ภายในส านักงาน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชน  ร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
/ภายนอก  ที่ท าการ  อบต. /ภายนอก  ที่ท าการ  อบต. อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่มาติดต่อราชการได้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ใชป้ระโยชน์จากโครงการนี้

3 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า เพื่อโครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า ภายใน-ภายนอก อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง

ภายในที่ท าการ  อบต. ภายในที่ท าการ  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

4 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งบริเวณ เพื่อติดต้ังไฟส่องสวา่งบริเวณ ที่ท าการ  อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ที่ท าการ  อบต. ที่ท าการ  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

งบประมาณ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า  ๑๓๙



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการระดบัต าบล(ตอ่)

5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติม โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อเติม อาคารส านักงาน อบต. 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
อาคารส านักงาน  อบต. อาคารส านักงาน  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

6 โครงการปรับปรุง//ซ่อมแซม/ต่อเติม เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม หอประชุม อบต. 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
หอประชมุ  อบต. หอประชมุ  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

7 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต ภายในบริเวณ อบต. 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ
เอนกประสงค์ภายใน อบต. เอนกประสงค์ภายใน อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

โครงการ

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
หน้า  ๑๔๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการระดบัต าบล(ตอ่)

8 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ อบต. 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
/จดัท าแนวเขตที่ท าการ  อบต. /จดัท าแนวเขตที่ท าการ  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

9 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ อาคาร  1  หลัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
พัสดุครุภัณฑ์ พัสดุครุภัณฑ์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

10 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถภายใน  โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถภายใน  อาคารโรงจอดรถ 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
อบต. อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

11 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่งสาธารณะ หมูท่ี่  1-16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ต าบลหนองบัวแกว้  ม.1-16 ต าบลหนองบัวแกว้  ม.1-16 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปครงการพัฒนา

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

หน้า ๑๔๑



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3    การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
             1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการระดบัต าบล(ตอ่)

12 โครงการกอ่สร้างเสาร์ธงชาติ อบต. โครงการกอ่สร้างเสาร์ธงชาติ อบต. เสาธงชาติ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
1  หลัก 1  หลัก (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

13 กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม ห้องน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ห้องน้ า  หอประชมุ  อบต ห้องน้ า  หอประชมุ  อบต (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

14 ปูายบอกทาง  อบต. หนองบัวแกว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกทางให้กบัผู้ จ านวน  10  ปูาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ  80 ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ที่เดินทางมาติดต่อราชการ อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ สาธารณะที่มคุีณภาพ
หนองบัวแกว้ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้

โครงการ

  ยทุธศาสตร์จงัหวดัมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  และวฒันธรรม  เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ที่

ส าหรับ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวแก้ว

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๑๔๒
บัญชีสรุปครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(แบบ ผ.02)

 ยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการระดับต าบล(ต่อ)
15 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน เพื่อของบประมาณสนับสนุนใน อาคารโรงฝึกงานโครงการส่งเสริม 518,796 518,796 518,796 อาคาร 1 แห่ง เพิ่มศักยภาพให้กบั ส านักปลัด

ในโครงการฯ  ประจ าปีงบประมาณ การปรับปรุง/กอ่สร้างอาคาร ศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) โครงการฯในการพัฒนา /กองชา่ง
 2563  ของโครงการส่งเสริม โรงฝึกงานโครงการส่งเสริมศิลปา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ และเป็นแหล่งเรียนรู้ /โครงการส่งเสริม
ศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี ต าบล ชพีบ้านดอนหล่ี ประจ าโครงการฯ ศิลปาชพีดอนหล่ี
หนองบัวแกว้

16 โครงการกอ่สร้างประตูเหล็ก เพื่อของบประมาณสนับสนุน ทางเขา้ออกโครงการส่งเสริม 71,000 71,000 71,000 ประตูเหล็ก พัฒนา/ปรับปรุง สถานที่ ส านักปลัด
ประจ าปีงบประมาณของโครง- ในการกอ่สร้างประตูเหล็ก ศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี จ านวน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทางเขา้-ออก โครงการส่งเสริมศิลปาชพี /กองชา่ง
การส่งเสริมศิลปาชพี ทางเขา้-ออก โครงการส่งเสริม  3 ชอ่งทาง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จ านวน 3 ชอ่งทาง บ้านดอนหล่ี เพิ่มความ /โครงการส่งเสริม
บ้านดอนหล่ี ต าบลหนองบัวแกว้ ศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) ปลอดภัยให้กบัโครงการฯ ศิลปาชพีดอนหล่ี

17 โครงการเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน เพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟูา  บ่อน้ าใต้ดิน จ านวน 2 บ่อ 34,000 34,000 34,000 บ่อน้ าใต้ดิน เพิ่มศักยภาพให้กบัโครง- ส านักปลัด
แสงอาทิตยป์ระจ าปีงบประมาณ มนี้ าใชเ้พาะปลูกและเป็นแหล่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 2 บ่อ การฯ ลดภาระค่าสาธารณู /กองชา่ง
2563 เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ปโภคเป็นแหล่งเรียนรู้ /โครงการส่งเสริม

ประจ าโครงการฯ ศิลปาชพีดอนหล่ี

18 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อกอ่สร้างสนามกฬีา จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามารถด าเนิน  สนามกฬีาประจ าต าบล กองชา่ง
ประจ าต าบล ในการแขง่ขนักฬีา (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการได้บรรลุ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วตัถปุระสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามที ่2  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  ๑๔๓



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(แบบ ผ.02)

 ยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการระดับต าบล(ต่อ)
19 อดุหนุนให้แกไ่ฟฟูาส่วนภูมภิาค เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 1-16 200,000 200,000 200,000 200,000 มกีารขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ประชาชนมไีฟฟูาใช้ กองชา่ง

สาขาอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้นในพื้นที่ อยา่งเพียงพอตาม
ในการขยายเขตไฟฟูาพื้นที่ต าบล งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ความจ าเป็น
หนองบัวแกว้

20 โครงการสร้างก าแพงด้านหน้า 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีติ สร้างก าแพงด้านหน้าโครงการ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ประชาชนร้อยละ  80 ได้จดักจิกรรมที่เกดิ กองชา่ง
โครงการส่งเสริมศิลปาชพี สมเด็จพระนางเจา้สืริกต์ิิพระบรม- ส่งเสริมศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ ประโยชน์ต่อราษฎรใน
บ้านดอนหล่ี ราชนิีนาถ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ พื้นที่  เพิ่เป็นการแสดง

2.เพื่อให้เป็นที่ประวติัศาสตร์ของ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) ออกถงึความกตัญญู
ท้องถิ่น กตเวที และแสดงออกถงึ
3.เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
เชิงอนุรักษ์ พระมหากษัตริย์
4.เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
ในโครงการฯ

21 โครงการปรับปรุงศาลาทรงงาน 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ ศาลาทรงงานในโครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนร้อยละ  80 ได้จดักจิกรรมที่เกดิ กองชา่ง
ในโครงการส่งเสริมศิลปาชพี สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ ส่งเสริมศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ ประโยชน์ต่อราษฎรใน
บ้านดอนหล่ี พระบรมราชนิีนาถ จ านวน  1  หลัง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ พื้นที่  เพิ่เป็นการแสดง

2.เพื่อให้เป็นสถานที่ประวติัศาสตร์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) ออกถงึความกตัญญู
ของท้องถิ่น กตเวที และแสดงออกถงึ
3.เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
เชงิอนุรักษ์ พระมหากษัตริย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้า  ๑๔๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามที ่2  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(แบบ ผ.02)

 ยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการระดับต าบล(ต่อ)
22 โครงการสร้างโรงเรือนปลูกผัก 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ สร้างโรงเรือนปลูกผัก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ  80 ได้จดักจิกรรมที่เกดิ กองชา่ง

แบบพลาสติกคลุกขนาด ขนาด สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ แบบพลาสติกคลุกขนาด ขนาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของหมบ่้านได้ใชป้ระโยชน์ ประโยชน์ต่อราษฎรใน
6x12  เมตร  ในโครงการฯ พระบรมราชนิีนาถ 6x12  เมตร  ในโครงการส่งเสริม งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จากโครงการนี้ พื้นที่  เพิ่เป็นการแสดง

2.เพื่อสร้างให้เป็นจดุเรียนรู้ ศิลปาชพีบ้านดอนหล่ี ออกถงึความกตัญญู
เศรษฐกจิพอเพียงของต าบล (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) กตเวที และแสดงออกถงึ
หนองบัวแกว้ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

23 กอ่สร้างที่ท าการ อบต. เพื่อกอ่สร้างอาคารหลังใหม่ อาคารส านักงาน  อบต. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 คกกตรวจรับงานจา้ง อาคารส านักงาน อบต กองชา่ง
จ านวน  1  หลัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตรวจรับงานโดยไมม่ปีัญหา

พร้อมตกแต่ง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด)

24 โครงการกอ่สร้างทางเดินผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้พิการผู้สูงอาย,ุผู้พิการ อบต. 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองสวสัดิการ
ผู้พิการ มทีางเดินปลอดภัย (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามที ่2  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้า ๑๔๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(แบบ ผ.02)

 ยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการระดับต าบล(ต่อ)
25 โครงการกอ่สร้างห้องน้ าผู้พิการ เพื่อให้บริการผู้พิการในเวลา จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองสวสัดิการ

มาติดต่อราชการ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ
งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

26 ซ่อมแซมไฟฟูา หมู่ที่ 1-16 ซ่อมแซมไฟฟูา หมู่ที่ 1-16  หมู่ที่ 1-16 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

27 ซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1-16 ซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1-16  หมู่ที่ 1-16 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

28 ปรับเกรดถนนภายในต าบล  ปรับเกรดถนนภายในต าบล   หมู่ที่ 1-16 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการบรรลุตาม เพื่อการสัญจรไปมา กองชา่ง
หมู่ที่ 1-16 หมู่ที่ 1-16 (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ ที่สะดวก

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

29 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณภานนอก/ ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณภานนอก/ อบต.หนองบัวแกว้ 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุตาม เพื่อความปลอดภัย กองชา่ง
ภายในส านักงานและหมู่ที่  1-16 ภายในส านักงานและหมู่ที่  1-16 และหมูท่ี่ 1-16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ ของประชาชน

(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามที ่2  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้า  ๑๔๖



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(แบบ ผ.02)

 ยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค   
                        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการระดับต าบล(ต่อ)
30 กอ่สร้างห้องน้ า  อบต. เพื่อกอ่สร้างห้องน้ า  อบต. จ านวน  1  แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการบรรลุตาม มหี้องน้ าใหมเ่พิ่มขึ้น กองชา่ง

ให้รองรับกบัประชาชนมาใชบ้ริการ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ และถกูสุขลักษณะ
งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

31 กอ่สร้าง/ปรับปรุง/  ร้ัวก าแพง เพื่อกอ่สร้าง/ปรับปรุง/  ร้ัวก าแพง บริเวณที่ท าการ  อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการบรรลุตาม ร้ัวก าแพง ประตูปูาย กองชา่ง
ประตู  อบต. ประตู  อบต. (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ อบต.หนองบัวแกว้

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

32 จดัซ้ือวสัดุไฟฟูาและวทิยุ จดัซ้ือวสัดุไฟฟูาและวทิยุ หมู่ที่ 1-16 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

33 โครงการกอ่สร้างหลังคาเอนก- โครงการกอ่สร้างหลังคาเอนก- บริเวณที่ท าการ  อบต. 500,000 500,000 500,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ประสงค์ ประสงค์ (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

34 โครงการซ่อมแซมหอกระจายขา่ว โครงการซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที่  1-16 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในต าบล ภายในต าบล (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

35 โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. หมู่ที่  1-16 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการบรรลุตาม ประชาชนได้รับบริการ กองชา่ง
ภายในต าบล  ภายในต าบล  (ตามแบบแปลนที่ อบต ก าหนด) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ สาธารณะที่มคุีณภาพ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามที ่2  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

หน้า  ๑๔๗



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน   หน้า ๑๔๘ ( แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดมหาสารคามที ่  2   ส่งเสรมิการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์  และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 3  การพัฒนาโครงสรา้งการผลิตและสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน
 ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
                        2.1   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพท์ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) ทีค่าดว่าจะไดร้บั รบัผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน เพือ่เพิม่ผลผลิตข้าว หมู่ที่  1-16 50,000            50,000             50,000              50,000             50,000              โครงการบรรลุ เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดี กองส่งเสริม
/พัฒนาการผลิตข้าวพันธุ์ดี มีเมล็ดพันธ์ข้าวที่มี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วัตถุประสงค์ที่ มีคุณภาพไว้บริโภค การเกษตร

คุณภาพ ก าหนดไว้ และจ าหน่าย
2 ฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้ประชาชนสามารถผลิต ทั้ง 16  หมู่บ้าน 50,000            50,000             50,000              50,000             50,000              ร้อยละ 80 ได้อาหารสัตว์ที่ กองส่งเสริม

การผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ใช้เอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้ที่สนใจ ผลิตเองมีคุณภาพ การเกษตร
ลดต้นทุนการผลิต

3 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ เพือ่ลดต้นทุนการผลิต ทั้ง 16  หมู่บ้าน 50,000            50,000             50,000              50,000             50,000              ร้อยละ 80 ประชาชนมีปุ๋ยที่มี กองส่งเสริม
ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้ที่สนใจ คุณภาพไร้สารเคมี การเกษตร

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม/ ใหค้วามรู้และสนบัสนุน เกษตรกรทัว่ไป 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   ร้อยละ 80 แกไ้ขปัญหา กองส่งเสริม
สนบัสนุนการปรับปรุงคุณภาพดิน พนัธ์พืชสดเพ่ือปรับปรุงดิน  ทั้ง 16  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผูท่ี้สนใจ สภาพดิน การเกษตร

5  โครงการส่งเสริม/สนบัสนุน/พฒันา เพ่ือเพ่ิมความรู้และส่งเสริม เกษตรกรทัว่ไป 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความเขา้ใจมี กองส่งเสริม
 อบรมอาชีพทางดา้นการเกษตร / อาชีพใหก้บัประชาชน 100 คน ทั้ง 16  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผูท่ี้สนใจ ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ การเกษตร
ทางดา้นประมง /ดา้นปศสุัตว ์ ในการประกอบอาชีพ

6 จดัฝึกอบรมครัวเรือนตน้แบบ เพ่ือใหเ้กษตรกรเห็นความส าคญั ในต าบลทั้ง 16  หมู่บา้น 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ เกษตรมีความเขา้ใจ กองส่งเสริม
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ของความพอดี  พออยู ่ พอกิน เป้าหมาย 100 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ในหลกัของวิถีเศรษฐกิจ การเกษตร/

และน ามาเป็นแนวทาง ก าหนดไว้ สามารถพ่ึงตนเองได้ กองสวสัดิการ
ด าเนินชีวิตได้ สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๔๙ ( แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่  2   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  และวฒันธรรม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 3  การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
 ยทุธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
                        2.1   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

7 โครงการประกวดครัวเรือน เพ่ือใหมี้ครัวเรือนตน้แบบ จดัประกวดครัวเรือน 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ มีแบบอยา่งในการด าเนิน กองส่งเสริม
ตน้แบบดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ในดา้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็น ทั้ง 16  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ชีวิตดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร

แบบอยา่งในการปฏิบติัตาม ก าหนดไว้
8 โครงการพฒันาศกัยภาพศนูย์ เพ่ือพฒันาขีดความสามารถศนูย์ ปรับปรุงศนูยถ่์ายทอดฯและ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   จ านวน 1 แห่ง ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริม

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร จดัท าฐานขอ้มูลทางการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีขีดความสามรถเพ่ิมข้ึน การเกษตร
ทางการเกษตรต าบล และเป็นแหล่งเรียนรู้ สนบัสนุน ประจ าต  าบลจ านวน 1 ศนูย์

ขอ้มูลเทคโนโลยแีก่ชุมชน
9 โครงการพฒันาศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์และส่ือในการ ปรับปรุงศนูยเ์รียนรู้ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ มีศนูยเ์รียนรู้ทางการ กองส่งเสริม

พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา จดัท าศนูยเ์รียนรู้ทางการเกษตร จ านวน  1  ศนูย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ เกษตรระดบัต าบล การเกษตร
ต าบลหนองบวัแกว้ ระดบัต าบล ก าหนดไว้ ส าหรับบริการประชาชน

10 โครงการวนัส่งเสริมผลผลิต เพ่ือจดัใหมี้การประกวดสินคา้ จดังานประกวด/ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ เกษตรกรเขม้แขง็มีรายได้ กองส่งเสริม
ทางการเกษตร  (เกษตรแฟร์) และแลกเปล่ียนสินคา้ดา้นเกษตร จ าหน่ายสินคา้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ เพ่ิมข้ึน การเกษตร

ปีละ 1 คร้ัง ก าหนดไว้
11 โครงการตลาดจ าหน่ายสินคา้ เพ่ือไวเ้ป็นสถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้  - 100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ไดแ้ลกเปล่ียนสินคา้ กองส่งเสริม

สินคา้ประจ าต  าบล ประจ าต  าบล  1  แห่ง (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ท าใหป้ระชาชนมีรายได้ การเกษตร
หนองบวัแกว้ ก าหนดไว้

12 โครงการจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์  เพ่ือจดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ วสัดุ/อุปกรณ์การเกษตร 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ มีวสัดุอุปกรณ์ใน กองส่งเสริม
การเกษตร การเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ การท างานท าใหง้าน การเกษตร

ก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ
13 โครงการส่งเสริม/สนบัสนุน ส่งเสริมและจดัหา หมู่ท่ี 1-16 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนสามารถ กองส่งเสริม

ปลูกพืชผกัไมผ้ลกินได้ พนัธ์พืชผกัไมผ้ลกินได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ปลูกพืชผกั การเกษตร
ก าหนดไว้ ผลไมกิ้นเอง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า  ๑๕๐ ( แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่  2   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  และวฒันธรรม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 3  การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
 ยทุธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
                        2.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริม/สนบัสนุน เพ่ือสนบัสนุนบุคคล/ หมู่ท่ี 1 -  16  160,000               160,000               160,000                 160,000                160,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนมีรายได้ กองส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการ 1  ศนูยศิ์ลปาชีพบา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พ่ึงตนเองได้ การเกษตร
 ภายในต าบล ประกอบอาชีพ ดอนหล่ี ก าหนดไว้ /กองสวสัดิการ

2 สนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนไดรั้บ กองส่งเสริม
น าไปสู่ขบวนการ ภายในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ประโยชน์จาก การเกษตร
วิสาหกิจชุมชน ก าหนดไว้ วิสาหกิจชุมชน /กองสวสัดิการ

3 โครงการตลาดประชารัฐทอ้งถ่ินสุขใจ เพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีตลาดส าหรับการ สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ เกิดการแลกเปล่ียน /กองสวสัดิการ
จ าหน่ายสินคา้สามารถสนบัสนุนให้ ประจ าต  าบล  1  แห่ง (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ สินคา้ท าใหป้ระชาชน
พ่ีนอ้งประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยรวมถึง ก าหนดไว้ มีรายได้
กลุ่มอาชีพต่างๆไดมี้โอกาสคา้ขาย เพ่ิมมากข้ึน
มากข้ึน

4 โครงการฝึกอบรมการทอผา้ไหม เพ่ือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการ นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชน 20,250                 20,250                 20,250                   20,250                  20,250                   จ านวนผูเ้ขา้รับการ กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการถ่ายทอด ส านกัปลดั
ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผา้ไหมใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม ผูท่ี้สนใจ รุ่นละ 30 คน (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) ฝึกอบรม ความรู้ในการทอผา้ไหมและ โครงการส่งเสริม
บา้นดอนหล่ี สามารถน าไปปฏิบติัจริงได้ ศิลปาชีพบา้น

ดอนหล่ี
5 โครงการฝึกอบรมการท าดอกไมป้ระดิษฐ์ เพ่ือฝึกอาชีพใหแ้ก่สมาชิกโครงการและกลุ่ม สมาชิกโครงการและผูท่ี้สนใจทัว่ไป 16,110                 16,110                 16,110                   16,110                  16,110                   จ านวนผูเ้ขา้รับการ กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการถ่ายทอด ส านกัปลดั

ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ผูท่ี้สนใจทัว่ไป รุ่นละ ๒๐  ราย (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) ฝึกอบรม ความรู้ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริม
บา้นดอนหล่ี สามารถน าไปปฏิบติัจริงได้ ศิลปาชีพฯ

6 อุดหนุนส่งเสริมโครงการส่งเสริม  เพ่ือส่งเสริม/สนบัสนุนกิจกรรม สนบัสนุนกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อยา่งนอ้ย พฒันาและส่งเสริม ส านกัปลดั 
ศิลปาชีพบา้นดอนหล่ีเพ่ือน าสมาชิก ของศนูยศิ์ลปาชีพบา้น อยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.)  1 กิจกรรม ศนูยศิ์ลปาชีพ /โครงการส่งเสริม
กลุ่มทอผา้ไหมเขา้รับการฝึกอบรม ดอนหล่ี บา้นดอนหล่ี ศนูยศิ์ลปาชีพ
การทอผา้ไหม ณ พระต าหนกัภูพาน บา้นดอนหล่ี
ราชนิเวศน์  จ.สกลนคร

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า  ๑๕๑ ( แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่  2   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  และวฒันธรรม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 3  การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิในท้องถิ่น
 ยทุธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
                        2.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

7 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมขยายผล  เพ่ือส่งเสริม/สนบัสนุนกิจกรรม สนบัสนุนกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อยา่งนอ้ย พฒันาและส่งเสริม ส านกัปลดั 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราช ของศนูยศิ์ลปาชีพบา้น อยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.)  1 กิจกรรม ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นดอนหล่ี /โครงการส่งเสริม
ด าริดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดอนหล่ี ศนูยศิ์ลปาชีพฯ

8 สนบัสนุนกลุ่มปลาร้าบอง เพ่ือพฒันากลุ่มปลาร้าสู่ตลาด กลุ่มปลาร้า  หมู่ท่ี ๓ 10,000                 10,000                 10,000                   10,000                  10,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลดั
หมู่ท่ี  ๓ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พ่ึงตนเองได้ /กองสวสัดิการ

ก าหนดไว้

9 สนบัสนุนกลุ่มขยะแลกเงิน  เพ่ือสร้างรายไดใ้หป้ระชาชนในหมู่บา้น  หมู่ท่ี ๓ 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลดั
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พ่ึงตนเองได้ /กองสวสัดิการ

ก าหนดไว้
10  สนบัสนุนกลุ่มเล้ียงกบ  เพ่ือสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงกบ ทั้ง ๑๖ หมู่บา้น 160,000               160,000               160,000                 160,000                160,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลดั/

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พ่ึงตนเองได้ กองส่งเสริม
ก าหนดไว้ การเกษตร

11 สนบัสนุนกลุ่มท าปุ๋ ยชีวภาพ  เพ่ือส่งเสริมการท าอาชีพ  ทั้ง ๑๖  หมู่บา้น 300,000               300,000               300,000                 300,000                300,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลดั/
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พ่ึงตนเองได้ กองส่งเสริม

ก าหนดไว้ การเกษตร

12 โครงการฝึกอบรมการท าสบู่  - เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกโครงการส่งเสริม 43,000                 43,000                 43,000                   43,000                  43,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลดั
จากรังไหมและไหมขดัตวั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรม ศิลปาชีพบา้นดอนหล่ีและราษฎร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พ่ึงตนเองได้ /กองสวสัดิการ

ราชินีนาถ ในพ้ืนท่ี ก าหนดไว้
 - เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรู้และฝึก
ทกัษะอาชีพใหแ้ก่สมาชิกโครงการฯ
และราษฎรในพ้ืนท่ีต่อยอดผลิตภณัฑ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า ๑๕๒
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒัธรรมของภาคตะวนัเฉียงเหนือ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 1   การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                         3.1 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  900,000               900,000               900,000                 900,000                900,000                 ศนูย  พฒันา พฒันาสถานท่ีเรียน กองการศึกษา
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็กเล็ก อบต. ใหมี้สภาพมัน่คงแขง็แรง กองช่าง

และปรับปรุงภูมิทศัน์
โดยรอบลอ้มร้ัว

2 ค่าสาธารณูปโภคของ ศพด. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ค่าใชจ่้ายตาม ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
 - ค่าน ้าประปา  - ค่าน ้าประปา  อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกิดข้ึนจริง บริหารงานไดอ้ยา่ง

  - ค่าไฟฟ้า  - ค่าไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ
3 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมทกัษะของเด็กให้ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 กิจกรรม/คร้ัง เด็กมีพฒันาการ กองการศึกษาฯ

มีพฒันาการดา้นสติปัญญา อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ดา้นสติปัญญา
และประสบการณ์ท่ีดี โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง กลา้คิด กลา้ 
และเพ่ือส่งเสริมสนบั แสดงออก
สนุนใหเ้ด็กกลา้คิด และพฒันาตนเองได้
กลา้แสดงออกและพฒันา ตามศกัยภาพ
ตนเองไดต้ามศกัยภาพ

4 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 200,000               200,000               200,000                 200,000                200,000                 ร้อยละ 100 ของ พฒันาการเรียนการสอน กองการศึกษาฯ
การจดัการศึกษา  เช่น การเรียนการสอน อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็กนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพ
วสัดุ อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ไดรั้บการ
ส่ือการเรียน การสอน เคร่ืองใชจ้  าเป็น สนบัสนุน
ส าหรับเด็ก

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ วตัถุประสงค์ที่



หน้า ๑๕๓
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                         3.1 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 อบรมพฒันาความรู้ ทกัษะ เพ่ือพฒันาครูผูดู้แลเด็ก ศพด.สังกดั 80,000                 80,000                 80,000                   80,000                  80,000                   ร้อยละ 100 นกัเรียนไดรั้บความรู้ กองการศึกษาฯ
ครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก ศพด. /ผูดู้แลเด็ก ศพด.ทั้ง 5 แห่ง อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของครูไดรั้บการ จากครูท่ีมีคุณภาพ

พฒันา
6  โครงการจดังานบณัฑิตนอ้ย เพ่ือเสริมทกัษะของเด็กให้ เด็กนกัเรียนศนูยพ์ฒันา 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   ร้อยละ 100 ของ เด็กมีพฒันาการดา้น กองการศึกษาฯ

มีพฒันาการดา้นสติปัญญา เด็กเล็ก อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็กนกัเรียนท่ี สติปัญญามีขวญั
และประสบการณ์ท่ีดี ผา่นเกณฑ์ ก าลงัใจ

เตรียมอนุบาล
7 โครงการเคร่ืองใชจ้  าเป็นส าหรับเด็ก เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนมีเคร่ืองใชส่้วนตวั เด็กนกัเรียน ศพด. 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 จ านวนเด็ก เด็กนกัเรียนท่ี ศพด. กองการศึกษาฯ

เช่น ท่ีนอน ผา้กนัเป้ือน ถาดอาหาร อบต.หนองบวัแกว้ทุกคน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  อบต.หนองบวัแกว้
แกว้น ้าด่ืม ตูเ้ก็บของ อ่ืนๆ มีเคร่ืองใชจ้  าเป็นครบถว้น

8 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามประจ า เพ่ือเสริมพฒันาการเด็กเล็ก เคร่ืองเล่นสนามประจ า 500,000               500,000                 500,000                500,000                 จ านวนเคร่ืองเล่น ไดเ้สริมพฒันาการเด็กนกัเรียน กองการศึกษาฯ
ศพด. อบต.หนองบวัแกว้ อบต.หนองบวัแกว้ ศพด.อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และไดอ้อกก าลงักาย  

9 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือตกแต่งบริเวณศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   จ านวน ๑ แห่ง ปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือใหส้ภาพ กองการ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้งภายนอกและภายใน อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แวดลอ้มน่าอยู่ ศึกษาฯ

10  โครงการค่าใชจ่้ายในการ เพ่ือรับส่งเด็กนกัเรียนศนูย์ ทั้ง 16 หมู่บา้น 245,000               245,000               245,000                 245,000                245,000                 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมีรถรับ-ส่ง กองการ
สนบัสนุนรถรับ-ส่งเด็ก พฒันาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของเด็กนกัเรียน ท่ีปลอดภยั สะดวก ศึกษาฯ
นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีรถรับส่ง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



หน้า ๑๕๔

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒัธรรมของภาคตะวนัเฉียงเหนือ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 1   การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                         3.1 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2 561 2 562 2 563 2 564 2 565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

11 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา โรงเรียน/นกัเรียนในพ้ืนท่ี 80,000 80,000                 80,000                   80,000                  80,000                   โครงการบรรลุ นกัเรียนไดรั้บความรู้ กองการศึกษา
ท่ีมีระเบียบกฎหมาย ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ โรงเรียนไดรั้บ
ก าหนดใหง้บประมาณ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ การพฒันา
เพ่ือสนบัสนุนโรงเรียนในพ้ืนท่ี
อบต.หนองบวัแกว้

12 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  อาคารเอนกประสงค ์จ  านวน ๑ แห่ง 1,000,000            1,000,000              1,000,000              1,000,000              จ านวน ๑ แห่ง อาคารเอนกประสงค ์ กองการศึกษา
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัแกว้ ศพด. อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ านวน ๑ แห่ง กองช่าง

13 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียน มีเคร่ืองแบบนกัเรียน ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต.หนองบวัแกว้ 120,000               120,000               120,000                 120,000                120,000                 จ านวนเด็ก มีวสัดุ/อุปกรณ์การเรียน กองการศึกษา
การบริการสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน หนงัสือเรียน กิจกรรม โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน

พฒันาผูเ้รียนทางการศึกษาใหส้มบูรณ์ครบถว้น ครบถว้น
14 สนบัสนุนอาหาร  (เสริมนม)  เพ่ือตอบสนองนโยบายของ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนกัเรียนมีโภชนา กองการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/นกัเรียน  รัฐบาลเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของ อบต.หนองบวัแกว้ (อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนเป้าหมายท่ี การท่ีดี
อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี  6 ผูป้กครองส่งเสริมโภชนาการ โรงเรียนประถมศึกษา  กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ ไดรั้บอาหารเสริม(นม)

ท่ีดีแก่เด็กนกัเรียน 5  แห่ง ท่ีมีคุณภาพไม่เน่าเสีย

15 สนบัสนุนอาหารกลางวนั เพ่ือตอบสนองนโยบายของ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนกัเรียนมีโภชนา กองการศึกษา
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/นกัเรียน รัฐบาลเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของ อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนเป้าหมาย การท่ีดี
อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี  6 ผูป้กครองส่งเสริมโภชนาการ โรงเรียนประถมศึกษา  กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ ไดรั้บประทานอาหาร

ท่ีดีแก่เด็กนกัเรียน 5  แห่ง กลางวนัท่ีมีคุณภาพ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า  ๑๕๕
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒัธรรมของภาคตะวนัเฉียงเหนือ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                         3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจดังานสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี ร่วมกบั อปท.อ่ืน 120,000               160,000               160,000                 160,000                160,000                 อนุรักษป์ระเพณีไทย ไดอ้นุรักษแ์ละเผยแพร่ กองการศึกษาฯ
บุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟ สถานท่ีอ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

2 อุดหนุนโครงการจดังานสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี อุดหนุนอ าเภอ ๑ คร้ัง 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   อนุรักษป์ระเพณีไทย ไดอ้นุรักษแ์ละเผยแพร่ กองการศึกษาฯ
บุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

3 โครงการรดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีและสร้าง ผูสู้งอายใุนต าบลหนองบวัแกว้ 200,000               200,000               200,000                 200,000                200,000                 ผูสู้งอายเุขา้ร่วม ผูสู้งอายมีุขวญัก าลงัใจ กองสวสัดิการ
ขวญั,ก าลงัใจใหผู้สู้งอายุ เขา้โครงการจ านวน  200 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ เพ่ิมข้ึน สังคม

ร้อยละ 90%

4  โครงการจดัการแข่งขนักีฬา เพ่ือตา้นภยัยาเสพติด จดัการแข่งขนักีฬา 200,000               220,000               220,000                 220,000                220,000                 สามารถด าเนิน ตา้นภยัยาเสพติดเสริม กองการศึกษาฯ
ตา้นยาเสพติด และเสริมสร้างสุขภาวะ และจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการไดบ้รรลุ สร้างสุขภาวะอนัดีแก่ผู ้

อนัดีแก่ผูเ้ล่นกีฬา กีฬาเพ่ือจดัการแข่งขนั วตัถุประสงค์ เล่นกีฬา

5  โครงการค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ  เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม  พ้ืนท่ีต  าบล 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   สามารถด าเนิน จรรโลงไวซ่ึ้งพระพทุธ กองการศึกษาฯ
ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรม หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการไดบ้รรลุ ศาสนา

วตัถุประสงค์  

6 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี ทั้ง ๑๖ หมู่บา้น 120,000               120,000               120,000                 120,000                120,000                 สามารถด าเนิน จรรโลงไวซ่ึ้งพระพทุธ กองการศึกษาฯ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการไดบ้รรลุ ศาสนา

วตัถุประสงค์  
7 โครงการท านุบ ารุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีวดั บริเวณภายนอก วดั ส านกัสงค ์ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   สามารถด าเนิน ท านุบ ารุงศาสนา กองการศึกษาฯ

ศาสนสถานทางศาสนา ภายในใหส้ะอาด แขง็แรงข้ึน พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการไดบ้รรลุ
ทั้ง ๑๖ หมู่บา้น วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า  ๑๕๖
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒัธรรมของภาคตะวนัเฉียงเหนือ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                         3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬาและอบรม  เพ่ือส่งเสริมพฒันาเด็กเยาวชน  อบรมส่งเสริมความเขา้ใจ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 สามารถด าเนิน ส่งเสริมการออกก าลงักาย กองการศึกษาฯ
ส่งเสริมพฒันาเด็กเยาวชน ประชาชน ประชาชน เล่นกีฬา ออกก าลงักาย และจดัหาวสัดุอุปกณ์กีฬา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการไดบ้รรลุ
ออกก าลงักาย วตัถุประสงค์

9 โครงการบรรพชาสามเณร  เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   สามารถด าเนิน จรรโลงไวซ่ึ้งพระพทุธ กองการศึกษาฯ
 ภาคฤดูร้อน บรรพชาสามเณร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการไดบ้รรลุ ศาสนา

วตัถุประสงค์

10 โครงการอนุรักษแ์ละจรรโลง เพ่ืออนุรักษแ์ละจรรโลง  - เพ่ืออุดหนุนหน่วยงานราชการและ 300,000               300,000               300,000                 300,000                300,000                 หน่วยงานราชการ จรรโลงไวซ่ึ้งการ กองการศึกษาฯ
ไวซ่ึ้งการศาสนาและวฒันธรรม ไวซ่ึ้งการศาสนาและ อ่ืนๆ ทั้ง  ๑๖  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และ อบต.สามารถ ศาสนาและวฒันธรรม
ประเพณีไทย วฒันธรรม  - เพ่ือจดักิจกรรมในพ้ืนท่ีต าบล ด าเนินโครงการบรรลุ ทอ้งถ่ิน
เช่น ประเพณีไทยทั้ง 12  เดือน ทั้ง  ๑๖  หมู่บา้น วตัถุประสงคไ์ด้
  - โครงการแห่เทียนเขา้พรรษา
 -โครงการท านุบ ารุงศาสนา

11 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้งานพิธี เพ่ือเป็นการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน เพ่ือจดังานร่วมกิจกรรมกบั 40,000                 40,000                   40,000                  40,000                   กิจกรรม จรรโลงไวซ่ึ้งการ กองสวสัดิการ
สืบสานบุญซ าฮะตน้ทางวฒันธรรม ในพ้ืนท่ีใหมี้ความรู้และเขา้ใจและ ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ศาสนาและวฒันธรรม

อนุรักษว์ฒันธรรม และประชาชนในพ้ืนท่ี ทอ้งถ่ิน

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ



หน้า ๑๕๗
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่2 ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวฒันธรรม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
  ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
                        4.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการลดมลภาวะ เพ่ือใหส่ิ้งแวดลอ้มดีข้ึน  รณรงคส่์งเสริมกิจกรรม 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ประชาชน กองสาธาร
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 16 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ปัญหามลพิษลดลง ณสุขฯ

ก าหนดไว้ มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
2 ส่งเสริมการออกก าลงักาย เพ่ือใหป้ระชาชนใน จดัอบรมหรือแข่งขนัการ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนในต าบลมี

ดว้ยกิจกรรมแอโรบิก ต าบลมีความรู้และออกก าลงั ออกก าลงักาย (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ สุขภาพดีไม่เจบ็ป่วยง่าย กองสาธา-
กายดว้ยแอโรบิกเป็นประจ า  ดว้ยแอโรบิค 1 คร้ัง ก าหนดไว้ รณสุขฯ

 ต่อปี
3 โครงการตรวจสุขภาพ เพ่ือตรวจสุขภาพประจ าปี นายก อบต. 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ผูบ้ริหาร/ พนกังาน กองสาธารณ

ประจ าปีของพนกังาน อบต. ของพนกังาน/ ผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ไดรั้บการดูแล สุขฯ
และผูบ้ริหาร /พนกังานจา้ง ก าหนดไว้ สุขภาพเบ้ืองตน้

อบต.หนองบวัแกว้
4 ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก เพ่ือส่งเสริมโภชนา เด็กอาย ุ0-5 ปี ท่ีขาดสาร 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ เด็กและผูใ้หญ่มีสุขภาพ กองสา-

0-5 ปี การเด็ก อาหารทุกคน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ทั้งกายและใจ ธารณสุขฯ
ก าหนดไว้ และมีพฒันาการ

ตามวยัท่ีเหมาะสม
5 กิจกรรมคดักรองสุขภาพ เพ่ือเป็นการตรวจ ทั้ง  16 หมู่บา้น 40,000                 40,000                 40,000                   40,000                  40,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนมีสุขภาพท่ี กองสาธาร

ดว้ย อสม.เบ้ืองตน้ สุขภาพเบ้ืองตน้ใหก้บั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ แขง็แรงไม่เจบ็ป่วย ณสุขฯ
ประชาชนใหมี้สุขภาพท่ีดี ก าหนดไว้

6 สมทบกองทุนหลกัประกนั เพ่ือพฒันาคุณภาพชวิต ทั้ง  16  หมู่บา้น 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนมีหลกั กองสาธาร
สุขภาพต าบลหนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ประกนัคุณภาพ ณสุขฯ

ก าหนดไว้ ชีวิตท่ีดีข้ึน
7 โครงการยาสามญัประจ าบา้น เพ่ือจดัหายาสามญั ยาสามญัประจ าบา้น 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนได้ กองสาธาร

ประจ าบา้นให้ ทุกครัวเรือน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ รับการใส่ใจ ณสุขฯ
ทุกครัวเรือน ทั้ง  16  หมู่บา้น ก าหนดไว้ สุขภาพเบ้ืองตน้

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ



หน้า ๑๕๘
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่2 ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และวฒันธรรม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
  ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
                        4.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

8 จดัซ้ือเคร่ืองเจาะเลือด เพ่ือคดักรองเบาหวาน ทั้ง  16  หมู่บา้น 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนได้ กองสาธาร
ตรวจเบาหวาน เบ้ืองตน้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงค์ รับการใส่ใจ ณสุขฯ

สุขภาพเบ้ืองตน้
9 โครงการค่าใชจ่้ายวคัซีน ฉีดวคัซีนสุนขัและแมว สุนขัและแมว 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   ร้อยละ 100 ป้องกนัอนัตราย กองสาธาร

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ทั้ง 16 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของจ านวนสุนขั จากพิษสุนขับา้ ณสุขฯ
และแมว

10 โครงการค่าใชจ่้ายจดัหาวคัซีน เพ่ือคุมก าเนิน สุนขั - แมว ฉีดวคัซีนคุมก าเนิด 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   ร้อยละ 100  สุนขั - แมว ลดลง กองสาธาร
คุมก าเนิดสุนขัแมว ลดการขยายพนัธุ์ สุนขัและแมว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของจ านวนสุนขั ไม่เกิดอนัตราย ณสุขฯ

ทั้ง  16  หมู่บา้น และแมว กบัประชาชน
11 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ  - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัและตรวจ ทั้ง  16  หมู่บา้น 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธาร

ผูบ้ริโภค สอบคุณภาพความปลอดภยั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงค์ แขง็แรงไม่เจบ็ป่วย ณสุขฯ
ของอาหาร

12 โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  - เพ่ือใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ทั้ง  16  หมู่บา้น 320,000               320,000               320,000                 320,000                320,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนไดรั้บการใส่ใจ กองสาธาร
แขง็แรง ในพ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงค์ สุขภาพเบ้ืองตน้ ณสุขฯ

ท่ีก าหนดไว้
13 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  - เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี กลุ่มผูสู้งอายุ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ผูสู้งอายไุดรั้บการเยีย่มบา้น กองสาธาร

ของผูสู้งอายทุั้งทางร่างกาย/จิตใจ ในพ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงค์ และดูแลอยา่งต่อเน่ือง ณสุขฯ
ท่ีก าหนดไว้ มีสภาพร่างกายแขง็แรง

14 โครงการ 5 ส.  เพ่ือท าความสะอาดท านุบ ารุง อบต.หนองบวัแกว้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนกังาน อบต. อบต.หนองบวัแกว้ กองสาธารณสุข
สะสาง อบต.หนองบวัแกว้ และบริเวณ วดัในพ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ไดท้  าความสะอาด และวดั สะอาดตามวตัถุ และส่ิงแวดลอ้ม
สะดวก โดยรอบ /ท าความสะอาดวดั อบต.หนองบวัแกว้ ประสงค์
สะอาด ศาสนสถาน และวดั
สุขลกัษณะ
สร้างนิสัย

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ



หน้า ๑๕๙

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
  ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
                        4.1 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

15 จดัหาอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการ เคร่ืองออกก าลงักาย 500,000               500,000               500,000                 500,000                500,000                 โครงการบรรลุ ประชาชน กองสาธาร
ออกก าลงักายใหก้บั ออกก าลงักายและ หมู่ท่ี 1-16 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ไดดู้แลสุขภาพ ณสุขฯ
หมู่บา้น ท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง ก าหนดไว้

16 จดัซ้ือน ้ายาเคมีภนัฑ์ เพ่ือป้องกนัโรค พน่หมอกควนั 250,000               250,000               250,000                 250,000                250,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนในต าบล กองสาธาร
พน่ก าจดัยงุลาย ไขเ้ลือดออกก าจดั ก าจดัยงุลายและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ปลอดภยัจาก ณสุขฯ
/และทรายอเบท ยงุลายท าลาย แจกจ่ายทรายอเบท ก าหนดไว้ โรคไขเ้ลือดออก

แหล่งเพาะพนัธ์ยงุ ใหก้บัประชาชน
ในต าบล   

17 โครงการจดัซ้ือน ้ามนั เพ่ือใชใ้นกิจกรรม พ้ืนท่ีต าบลหนอง 70,000                 70,000                 70,000                   70,000                  70,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนในต าบล กองสาธาร

พน่ยงุ พน่ยงุ บวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ปลอดภยัจาก ณสุขฯ
ก าหนดไว้ โรคไขเ้ลือดออก

   

18 โครงการป้องกนัโรคติดต่อ ควบคุมหรือ พ้ืนท่ีต  าบล 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   วตัถุประสงคท่ี์ ประชาชนรู้จกัวิธี กองสาธาร

รณรงคป้์องกนั หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ก าหนดไว้ ป้องกนัโรคเบ้ืองตน้ ณสุขฯ

โรคติดต่อ

19 จดัหาสถานท่ีบ าบดัขยะ เพ่ือใหต้  าบลหนอง มีสถานท่ีบ าบดัขยะ 400,000               400,000               400,000                 400,000                400,000                 โครงการบรรลุ ต าบลหนองบวัแกว้ กองสาธาร
จดัเก็บขยะแบบมาตรฐาน บวัแกว้สะอาดสภาพ จดัเก็บขยะ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ สะอาดไม่มีมลพิษ ณสุขฯ
รวมของชุมชน แวดลอ้มไม่เป็นพิษ จ านวน  1  แห่ง ก าหนดไว้

20 โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ เพ่ือแกไ้ขปัญหาขยะลน้เมือง  16 หมู่บา้น 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ต าบลหนองบวัแกว้ กองสาธาร
(งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ สะอาดไม่มีมลพิษ ณสุขฯ

ก าหนดไว้

ที่
งบประมาณ

โครงการ วตัถุประสงค์



หน้า ๑๖๐
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
  ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
                        4.1 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

21 โครงการพฒันาศกัยภาพทีมพน่ยงุ แกไ้ขปัญหา  อสม. ผูดู้แลเคร่ืองพน่หมอกควนั 30,000 30,000 30,000 30,000 อสม. จ านวน ใชเ้คร่ืองพน่ กองสาธารณ กองสาธาร
ควบคุมป้องกนัไขเ้ลือดออก ท่ีเกิดข้ึนจากการ จ านวน  48  คน (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. 48 คน หมอกควนัได้ สุขและส่ิงแวด ณสุขฯ

ใชเ้คร่ืองพน่ ไดรั้บการอบรม/ไดรั้บความรู้  ไดรั้บการพฒันา ถูกวิธี ลอ้ม
หมอกควนั การใชเ้คร่ืองพน่หมอกควนั ศกัยภาพ
ไม่ถูกวิธี ไดถู้กวิธี

22 ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน เพ่ือใหภู้มิทศัน์ ปรับปรุงภูมิทศัน์ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ภูมิทศัน์หมู่บา้น กองสาธาร
พ้ืนท่ีสาธารณะ ภายในเขตต าบล ท่ีสาธารณะ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ /ชุมชน สะอาด ณสุขฯ

สะอาดสวยงาม ทั้ง  16  หมู่บา้น ก าหนดไว้  สวยงาม
23  โครงการหนองบวัแกว้ เพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือด พ้ืนท่ีต าบล 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ หมู่บา้น/ชุมชน กองสาธาร

ร่วมใจป้องกนัภยัไขเ้ลือดออก ออกไม่ใหแ้พร่ระบาด หนองบวัแกว้ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ปลอดภยัห่างไกล ณสุขฯ
ก าหนดไว้ ไขเ้ลือดออก

24 โครงการรณรงคป้์องกนั เพ่ือรณรงคป้์องกนั หมู่ท่ี 1-16 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนตระหนกั กองสาธาร
โรคติดต่อทางเพศ โรคติดต่อทางเพศ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ถึงอนัตรายจาก ณสุขฯ
สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ ก  าหนดไว้ โรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์
25 โครงการรณรงคป้์องกนั เพ่ือรณรงคท์  าความเขา้ใจ เด็กในพ้ืนท่ีต าบล 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ปัญหาเด็ก กองสาธา-

ปัญหาเด็กจมน ้า วิธีแกปั้ญหาเวลาจมน ้า หนองบวัแกว้ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ จมน ้าลดลง รณสุขฯ
เบ้ืองตน้ ก าหนดไว้ /รพ.สต.

บา้นดอนหล่ี
26  โครงการสัตวป์ลอดโรค เพ่ือป้องกนัพาหะ สุนขั  แมว และสัตวอ่ื์นๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักิจกรรมให้ ประชาชนมีความ กองสาธา-

 คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ น าโรคจาก ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. ความรู้และรณรงค์ เขา้ใจเกิดความ รณสุขฯ
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ สัตวแ์ละลดความ ต าบลหนองบวัแกว้ ฉีดวคัซีนป้องกนั ตระหนกัและ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ เส่ียงต่อการ โรคพิษสุนขับา้ ทราบถึงปัญหา
อคัรราชกุมารี เกิดโรคพิษ แก่สัตวเ์ล้ียง และอนัตรายจาก

สุนขับา้ทั้งใน ของประชาชนใน โรคพิษสุนขับา้
คนและสัตว์ หมู่บา้นพิษสุนขับา้ใน อตัราการเกิดโรค

สัตวเ์ล้ียงลดลง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า ๑๖๑
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
  ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
                        4.1 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

27 อุดหนุนโครงการส่งเสริม ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข พ้ืนท่ีต าบล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อสม.ทุกหมู่บา้น อสม.ไดจ้ดัโครงการ กองสาธาร
การบริการสาธารณสุขของ ของหมู่บา้น หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรั้บเงินอุดหนุนด าเนิน กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ณสุขฯ
หมู่บา้น โครงการบรรลุวตัถุ ต่อต าบล

ประสงคไ์ดร้้อยละ 100
28 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บา้น เพ่ือส่งเสริมการบริการสาธารณสุข พ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ทุกหมู่บา้น ประชาชนไดรั้บ กองสาธาร

เพ่ือจดัท าโครงการพระราชด าริ ของหมู่บา้น หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรั้บเงินอุดหนุน ประโยชน์จากการ ณสุขฯ
ดา้นสาธารณสุข ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ

บรรลุวตัถุประสงค์ ดา้นสาธารณสุข
29 โครงการอบรมความรู้และส่งเสริม เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บความรู้และทกัษะ  ทั้ง  16 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผูผ้า่นการ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ กองสาธาร

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ในดา้นแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. อบรม กบัชุมชน ณสุขฯ
ในชุมชน

30  โครงการอบรมหมอชาวบา้นในราชาประสงค์   เพ่ืออบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมดา้นสุขภาพ พ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผูผ้า่นการ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ กองสาธาร
หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. อบรม กบัชุมชน ณสุขฯ

31 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เพ่ือปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ พ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผูผ้า่นการ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ กองสาธาร
อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. อบรม กบัชุมชน ณสุขฯ
สุดาสยามบรมราชกุมารี สุดาสยามบรมราชกุมารี

32  โครงการควบคุมโรคมาเลเรีย  เพ่ือควบคุมโรค พ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บา้น ป้องกนั ควบคุมโรค กองสาธาร
หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. ณสุขฯ

33  การพฒันาสุขาภิบาลในโรงเรียน  เพ่ือพฒันาสุขาภิบาล พ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน พฒันาสุขาภิบาล กองสาธาร
หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. ณสุขฯ

34 โครงการหนอนพยาธิในนกัเรียน  เพ่ือสุขภาพท่ีดี พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัเรียน ป้องกนัโรค กองสาธาร
หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. ณสุขฯ

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



หน้า ๑๖๒
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
  ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
                        4.1 แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

35 โครงการจดัหาแวน่ตาส าหรับผูท่ี้มีปัญหา  เพ่ือจดัหาแวน่ตาส าหรับผูท่ี้มีปัญหาดา้น พ้ืนท่ีต าบลหนองบวัแกว้ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผูเ้ขา้รับการ  ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธาร
ดา้นสายตา สายตา หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. อบรม ณสุขฯ

36 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก เพ่ือช่วยอบรมใหล้ดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผูเ้ขา้รับการ  ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธาร
สภากาชาดไทย หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. อบรม ป้องกนัโรค ณสุขฯ

37 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี เพ่ือตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผูเ้ขา้รับการ  ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธาร
หมู่ท่ี  1 -   16  (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. การตรวจสุขภาพ ณสุขฯ

                        4.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการปลูกตน้ไมใ้นป่า ส่งเสริมสนบัสนุน หมู่ท่ี 1-16 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   ด าเนินโครงการ  ช่วยชะลอวิกฤตการณ์ทาง กองส่งเสริม

สาธารณะ ปลูกหญา้แฝก อนุรักษ์ การอนุรักษธ์รรมชาติและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อยา่งนอ้ยปีละ  ธรรมชาติของโลก การเกษตร
ฟ้ืนฟแูหล่งน ้า   ส่ิงแวดลอ้ม  1  โครงการ

2  โครงการปล่อยพนัธุ์ปลา  เพ่ือปล่อยปลาลงสู่แหล่งน ้า  แหล่งน ้าสาธารณะ 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ มีปลาเพ่ิมข้ึนใน กองส่งเสริม
ในแหล่งน ้า สาธารณะ ขยายพนัธุ์ปลา หมู่ท่ี  1-16 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ แหล่งน ้าสาธารณะ การเกษตร

ก าหนดไว้
3 จดัหายาป้องกนั/รักษา เพ่ือจดัหายาป้องกนั/รักษา พ้ืนท่ีต  าบล 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนไดผ้ลผลิต กองส่งเสริม

โรคพืช/และสัตว์ โรคพืช/และสัตว์ หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ทางการเกษตร การเกษตร
ก าหนดไว้ เพ่ิมข้ึน

4 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 1.เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ มีศนูยอ์นุรักษแ์ละพฒันา 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ ส านกัปลดั อบต.
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรัพยากรพนัธุกรรมพืชทอ้งถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กองส่งเสริมการ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2.อนุรักษท์รัพยากรทอ้งถ่ิน ประจ าต  าบลหนองบวัแกว้  และเพ่ือ ก าหนดไว้ และอนุรักษไ์วซ่ึ้งทรัพยากร เกษตร

3.จดัตั้งศนูยอ์นุรักษแ์ละพฒันา ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทอ้งถ่ิน
ทรัพยากรทอ้งถ่ินต าบลหนองบวัแกว้ ของโครงการ

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๖๓ (แบบ ผ.02)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
                  ยทุธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาคนและสังคม 
                           5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริม   - เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดพ้บปะ ทั้ง  16  หมู่บา้น 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ผูสู้งอายไุดท้  า เพ่ิมขวญัก าลงัใจ กองสวสัดิการ
กิจกรรมผูสู้งอายุ แลกเปล่ียนความรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมอยา่งนอ้ย ผูสู้งอายุ สังคม

  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 1 กิจกรรม
ของผูสู้งอายุ

2 การฝึกอบรมเด็ก เพ่ือใหเ้ด็กเยาวชน เด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม  เด็ก เยาวชนมีความรู้ กองสวสัดิการ
  เยาวชน การแกไ้ข เขา้ใจและ ทั้ง  16  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เป้าหมายไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ สังคม
ปัญหาการ ป้องกนัการ และรู้จกัป้องกนั ในการป้องกนั
มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยั มีบุตรก่อนวยัอนัควร การมีเพศสัมพนัธุ์ก่อนวยั

3 โครงการป้องกนัโรคเอดส์ เพ่ือใหป้ระชาชนไดต้ะหนกัเก่ียวกบั ทั้ง  16  หมู่บา้น 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม ประชาชนเห็นความ กองสวสัดิการ
โรคเอดส์รณรงคท์  าควาเขา้ใจ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เป้าหมายไดรั้บความรู้ ส าคญัของการป้องกนั สังคม
ปัญหาโรคเอดส์ และรู้จกัป้องกนั โรคเอดส์มากข้ึน

4 จดัหาวสัดุ/อุปกรณ์  เก่ียวกบัการ เพ่ือจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์ใชใ้นงาน อ.ป.พ.ร. 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   สามารถจดัหาวสัดุ ( อ.ป.พ.ร )มีความเขม้แขง็ ส านกัปลดั
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) กิจกรรมของ( อ.ป.พ.ร ) อบต.หนองบวัแกว้ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) อุปกรณ์ไดอ้ยา่งนอ้ย70% เกิดประสิทธิภาพในการท างาน

5 โครงการจดัเวทีประชาคม เพ่ือใหป้ระชาชนได้ พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนได้ ส านกัปลดั
หมู่บา้น/ต าบล เพ่ือจดัท า มีส่วนร่วมใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ มีส่วนร่วมใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน การพฒันา ก าหนดไว้ การพฒันาต าบล
, แผนชุมชนและ ต าบลและรับฟัง และไดแ้กไ้ขปัญหา
อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน ปัญหาของประชาชน ใหก้บัประชาชน

6 โครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐาน เพ่ือจดัเก็บขอ้มูล พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ มีขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา ส านักปลดั
ความจ าเป็นพ้ืนฐานต าบล ความจ าเป็นพ้ืนฐานต าบล ทั้ง  ๑๖ หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ต  าบลและขอ้มูลเป็น
หนองบวัแกว้ หนองบวัแกว้ ก าหนดไว้ ปัจจุบนั

7 เสริมพลงัการมีส่วนร่วม สนบัสนุนใหภ้าค คณะกรรมการหมู่บา้นหรือตวัแทน 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ   - คณะกรรมการหมู่บา้น ส านกัปลดั
ของชุมชน  (Community) ประชาชนร่วมกนัเฝ้า ประชาชนในหมู่บา้น (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์ มีความรู้  ความเขา้ใจเร่ืองการ
 และบูรณาการทุกทุกภาคส่วน ระวงัการคอร์รัปชัน่ของ ก าหนดไว้ คอร์รัปชัน่และสามารถตรวจ
เพ่ือต่อตา้นการทุจริต อบต.หนองบวัแกว้ สอบการคอร์รัปชัน่ได้

  - มีการมอบหมายใหค้
คณะกรรมการหมู่บา้น  หรือ

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ



หน้า ๑๖๔

                  ยทุธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาคนและสังคม 
                           5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัแกไ้ขปัญหา เพ่ือแกไ้ขปัญหา เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000               100,000               100,000                 100,000                10,000                   โครงการบรรลุ เด็ก เยาวชน ประชาชน ส านกัปลดั
ยาเสพติด ยาเสพติดแก่ ในพ้ืนท่ี 16 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ห่างไกลยาเสพติด

เด็กเยาวชน  ก าหนดไว้
ประชาชนทัว่ไป

9 โครงการจดังานพยคัฆร์ าลึก และ เพ่ือจดักิจกรรมเก่ียวกบั   -  จดัแสดงร้านคา้และ 150,000               150,000               150,000                 150,000                150,000                 โครงการบรรลุ  ไดแ้สดงร้านคา้และ กองสวสัดิการ
มหกรรมหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ โครงการจดังานพยคัฆร์ าลึก และ ประกอบกิจกรรมเก่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ สินคา้เก่ียวกบั สังคม
(OTOP) มหกรรมหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ กบัผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน ก าหนดไว้ ผลิตภณัฑใ์นต าบล

(OTOP) 
10 อุดหนุนโครงการจดังานพยคัฆร์ าลึก และ เพ่ืออุดหนุน อุดหนุนอ าเภอ 1 คร้ัง ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ประชาชนไดป้ระโยชน์ อ  าเภอสามารถ กองสวสัดิการ

มหกรรมหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ โครงการจดังานพยคัฆร์ าลึก และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จากกิจกรรมของงาน ด าเนินการไดต้าม
(OTOP) มหกรรมหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  อยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม วตัถุประสงค์

(OTOP) 
11 โครงการหนองบวัแกว้ เพ่ือจดัประกวดครัวเรือน ทั้ง  16  หมู่บา้น 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ มีแบบอยา่งในการ กองสวสัดิการ

น่าอยูน่่ามอง น่าอยูน่่ามอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พฒันาครัวเรือน สังคม
ก าหนดไว้ หมู่บา้น

12  อุดหนุน ศป.ปส.อ าเภอ  เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม ศป.ปส. อ าเภอ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ปัญหายาเสพติดใน ลดการแพร่ระบาด กองสวสัดิการ
พยคัฆภูมิพิสัยเพ่ือด าเนินกิจกรรม  ศป.ปส. อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย พยคัฆภูมิพิสัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทอ้งถ่ินทอ้งท่ี ของยาเสพติด สังคม
ป้องกนัยาเสพติด ในการป้องกนัปัญหายา ลดนอ้ยลง

เสพติด

13 ตั้งจุดบริการประชาชน เพ่ือใหบ้ริการดา้นความ ช่วงเทศกาลส าคญั 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ป้องกนัและบรรเทา ประชาชนไดรั้บบริการ กองสวสัดิการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปลอดภยัใหก้บัประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สาธารณภยัไดท้นั มีความปลอดภยั สังคม
/สงกรานต์ ในช่วงเทศกาลส าคญั ท่วงทีทุกเหตุการณ์ ในช่วงเทศกาล

14 โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเ้ด็กเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ เด็กและเยาวชนไดมี้ กองสวสัดิการ
ไดพ้ดูคุยกนัแลกเปล่ียน ทั้ง  16  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ความสามคัคีในหมู่ สังคม
มุมมองความคิด 16  กลุ่ม  จ  านวน  100  คน ก าหนดไว้ คณะเสริมสร้างความ

เขม็แขง็ทางจิตใจ

วตัถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์

โครงการ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๖๕ (แบบ ผ.๐๒)
                  ยทุธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาคนและสังคม 

                           5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ
15 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือใหเ้ยาวชนห่างไกล กลุ่มเด็กและเยาวชนในต าบล 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ เด็ก/เยาวชนเกิด กองสวสัดิการ

เขา้ค่ายเด็กและเยาวชน ยาเสพติด ทั้ง  16หมู่บา้นจ านวน 1 กลุ่ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ความรักความ สังคม
จ านวน  100  คน ก าหนดไว้ ปรองดอง

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ   - เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิม กลุ่มสตรีในต าบล 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ กลุ่มสตรีไดมี้ความรู้ กองสวสัดิการ
กลุ่มสตรี ประสิทธิภาพกลุ่มสตรี หนองบวัแกว้ทั้ง  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ความเขา้ใจในการ

 -  เพ่ือพฒันาส่งเสริม 16  หมู่บา้น ก าหนดไว้ จดัท าบญัชี
อาชีพกลุ่มสตรี จ านวน  16  กลุ่ม

17 โครงการจดัท าบญัชีครัวเรือน  เพ่ือใหป้ระชาชนรู้จกัการใชจ่้าย กลุ่มสตรีในต าบลหนอง 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ คุณภาพชีวิต กองสวสัดิการ
ทั้ง  16  หมู่บา้น เงิน บวัแกว้ทั้ง  16  หมู่บา้น  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ประชาชนดีข้ึน สังคม

จ านวน 16  กลุ่ม ก าหนดไว้
18 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้น  - เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ๑๒๐  คน 120,000               120,000               120,000                 120,000                120,000                 จ านวนผูเ้ขา้รับ ผูผ้า่นการฝึกอบรม มี ส านกัปลดั

เพ่ือป้องกนัและปราบปราม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) การฝึกอบรม คุณสมบติัท่ีพึงท่ีพึงประสงค์
ปัญหายาเสพติด  - เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ในการตา้นภยัยาเสพติด  
จงัหวดัมหาสารคาม ตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของ การอยูร่่วมกนั

ยาเสพติดและร่วมกนัตา้นภยัยาเสพติด อยา่งมีความสุข
 - เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีทกัษะ
ในการป้องกนัตนเองใหห่้าง
ไกลยาเสพติด

19 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี เพ่ืออบรมอาชีพ จดัอบรม สตรีต าบลหนองบวัแกว้ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน 1โครงการ/ กลุ่มผูเ้ขา้รับ กองสวสัดิการ
(ท าขนมไทย) ท าขนมไทยให้ จ  านวน  200  คน (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. (งบ อบต. กิจกรรม ต่อปี อบรมสามาถท า สังคม

กลุ่มสตรี ขนมไทยได้
20 มาตรการส่งเสริมและพฒันา  - เพ่ือสร้างแกนน าแนวร่วม ภาครัฐภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ   - ท าใหเ้กิดแกนน า  แนวร่วม ส านกัปลดั

เครือข่ายดา้นการป้องกนั และเครือข่ายในการรักษาผลประ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขต (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์ และเครือข่ายในการรักษา
การทุจริต โยชน์ของทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง- ก าหนดไว้ ผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน

 - เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ บวัแกว้เขา้มามีส่วนร่วมในการ   - ท าใหทุ้กภาคส่วนมีความรู้
ใหก้บัทุกภาคส่วนใหเ้กิดจิตส านึก เป็นเครือข่ายดา้นการป้องกนั ก่อใหเ้กิดจิตส านึกและตระ
ตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต การทุจริตร่วมกบัองคก์ารบริหาร- หนกัเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต
 - เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ ส่วนต าบลหนองบวัแกว้   - ท าใหเ้กิดความร่วมมือ
ในการป้องกนัการทุจริตในพ้ืนท่ี อบต. ร่วมใจในการป้องกนัการทุจริต

ในพ้ืนท่ี อบต.หนองบวัแกว้
21 โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพติด เพ่ือรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหา โรงเรียน 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด ส านกัปลดั

To be number one ยาเสพติด หมู่บา้นทั้ง ๑๖ หมู่บา้น (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว้

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม  - เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม  - กลุ่มสตรี แม่บา้น ทั้ง ๑๖ หมู่บา้น 300,000               300,000                 300,000                300,000                 โครงการบรรลุ เกิดการรวมกลุ่ม สร้างอาชีพ กองสวสัดิการ
ศกัยภาพกลุ่มสตรี แม่บา้น ต าบลหนองบวัแกว้  - เพ่ือสร้างอาชีพและพฒันาเครือข่ายกลุ่มสตรี  - จ านวน ๗๐ คน (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์ สร้างรายได้ สังคม

 - เพ่ือการรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพ ก าหนดไว้
เสริมสร้างงาน สร้างรายได้

งบประมาณ
โครงการ วตัถุประสงค์



หน้า ๑๖๖
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
                  ยทุธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาคนและสังคม (แบบ ผ๐๒)
                           5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการค่าใชจ่้าย เพ่ือดบัเพลิงแวลาเกิดเหตุ เพ่ือจดัซ้ือถงัดบัเพลิง 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ มีถงัดบัเพลิง ส านกัปลดั
จดัหาถงัดบัเพลิง ไฟไหม้ รวมบรรจุน ้ายา   ๔๐ ถงั (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงค์ ประจ าหมู่บา้น

ประจ าหมู่บา้นและ อบต. ท่ีก  าหนดไว้ และ อบต.

2 โครงการก่อสร้างป้อมยาม เพ่ือก่อสร้างป้อมยามรักษาความ จ านวน  ๒ แห่ง 990,000               990,000               990,000                 990,000                990,000                 โครงการบรรลุ ประชาชนมีความ ส านกัปลดั
รักษาความปลอดภยัและการ ปลอดภยั (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงค์ อุ่นใจปลอดภยั
จราจร ท่ีก าหนดไว้ ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น
3 จดัฝึกอบรม อปพร. เพ่ือฝึกอบรมการ  อปพร./OTOS 150,000               150,000               150,000                 150,000                150,000                 โครงการบรรลุ อปพร.OTOS  ไดรั้บ ส านกัปลดั

/อาสาสมคัร OTOS ปฏิบติัหนา้ท่ีของ อปพร อบต.หนองบวัแกว้ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงค์ การฝึกทบทวน
หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พ/กูภ้ยั หน่ึงต าบล อาสาสมคัร OTOS

หน่ึงทีมกูชี้พ/กูภ้ยั

4 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  - เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบติั ๑.ประสานงานกบั  อปท.  และภาค 500,000               500,000               500,000                 500,000                500,000                 ปัญหา   - ประชาชนมีความเช่ือมัน่
 CCTV  จุดเส่ียง หนา้ท่ีของต ารวจใหเ้กิดประสิทธิภาพ เอกชน (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) อาชญากรรม ในความปลอดภยัต่อชีวิต

 - เพ่ือเป็นแนวทางสืบสวนสอบสวน ๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในพ้ืนท่ีต าบล และทรัพยสิ์น
ติดตามการจบักุมผูก้ระท าผิด ต ารวจ หนองบวัแกว้   - สามารถลดปัญหาอาชญา
ทางอาญามาด าเนินคดีตามกฏหมาย ๓.เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการปฏิบติั ลดลง กรรมในพ้ืนท่ี
ต่อไป หนา้ท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยั
 - เพ่ือตอบสนองต่อ ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน
แนวทางการท างานของอปท.

5 อาคารศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เพ่ือเป็นศนูยป์ฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  - อาคารป้องกนัและบรรเทา 300,000                 300,000                300,000                 โครงการบรรลุ มีศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดั
และโรงจอดรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์  ปฏิบติังานดา้นงานป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยัและโรงจอดรถ (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงค์ และโรงจอดรถบรรทุกน ้า

สาธารณภยัและเป็นท่ีจอดรถบรรทุกน ้า บรรทุกน ้าอเนกประสงค์ อเนกประสงคป์ระจ าต  าบล
อเนกประสงค์ จ  านวน ๑ หลงั หนองบัวแก้ว

งบประมาณ
วตัถุประสงค์โครงการ



หน้า ๑๖๗
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)
ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
                  ยทุธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาคนและสังคม 
                           5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการผา้ห่มกนัหนาว เพ่ือช่วยเหลือผูย้ากไร้ พ้ืนท่ีต  าบล 200,000               200,000               200,000                 200,000                200,000                 โครงการบรรลุ ช่วยเหลือผูย้ากไร้ กองสวสัดิการ
ท่ีขาดแคลน หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ท่ีขาดแคลน
ผา้ห่มป้องกนั ก าหนดไว้ ผา้ห่มป้องกนั
ปัญหาภยัหนาว ปัญหาภยัหนาว

2  โครงการช่วยเหลือผู ้  เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ พ้ืนท่ีต  าบล 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ช่วยเหลือ กองสวสัดิการ
ดอ้ยโอกาส ผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ี หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ี

ก าหนดไว้

                  ยทุธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาคนและสังคม 
                           5.4 แผนงานงบกลาง

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KTI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ เพ่ือสร้างหลกัประกนั ผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียน 7,500,000            7,500,000            7,500,000              7,500,000              7,500,000              ผูสู้งอายุ สร้างหลกัประกนั กองสวสัดิการ
ผูสู้งอายุ ดา้นรายไดใ้หก้บั ตามสิทธิท่ีก าหนดทุกคน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ท่ียืน่ ดา้นรายไดใ้หก้บั

ผูสู้งอายุ ค  าขอทุกคนได้ ผูสู้งอายุ
รับเบ้ียยงัชีพ

2 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ เพ่ือเสริมสร้างสวสัดิการ คนพิการหรือ 2,000,000            2,000,000            2,000,000              2,000,000              2,000,000              คนพิการหรือ เสริมสร้างสวสัดิการ กองสวสัดิการ
ทุทพลภาพ ทางสังคมใหแ้ก่คนพิการ ทุทพลภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทุทพลภาพท่ียืน่ ทางสังคมใหแ้ก่

หรือทุพพลภาพ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน ค าขอทุกคนได้ คนพิการหรือ
ตามสิทธิท่ีก าหนดทุกคน รับเบ้ียยงัชีพ ทุทพลภาพ

3 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ เพ่ือเสริมสร้างสวสัดิการ ผูป่้วยเอดส์ 40,000                 40,000                 40,000                   40,000                  40,000                   ผูป่้วยเอดส์ เสริมสร้างสวสัดิการ กองสวสัดิการ
ผูป่้วยเอดส์ ทางสังคมใหแ้ก่ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ท่ียืน่ ทางสังคมใหแ้ก่

ผูป่้วยเอดส์ ตามสิทธิท่ีก าหนดทุกคน ค าขอทุกคนได้ ผูป่้วยเอดส์ทุกคน
รับเบ้ียยงัชีพ

งบประมาณ

งบประมาณ

โครงการ วตัถุประสงค์

โครงการ วตัถุประสงค์



หน้า ๑๖๘
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)

  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                       6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการค่าใชจ่้ายในการ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ ทุกวนัส าคญัทาง 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ จรรโลงไวซ่ึ้งระบอบ ส านกัปลดั
จดังานรัฐพิธีและ จดังานรัฐพิธีต่างๆ รัฐพิธี (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ประชาธิปไตยอนัมี
วนัส าคญัต่างๆ ก าหนดไว้ พระมหากษตัริยท์รง
เช่น งานวนัปียมหาราช เป็นประมุข

2 อบรม/เผยแพร่ เพ่ือใหป้ระชาชนได้ พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนได้ ส านกัปลดั
ประชาสัมพนัธ์  รับทราบขอ้มูล (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ รับทราบขอ้มูล
การเมืองการปกครอง และมีความรู้
,การเลือกตั้ง เก่ียวกบัการเลือกตั้ง เก่ียวกบัการเลือกตั้ง

3 การจดัการ เพ่ือเลือกตั้ง กรณีครบวาระ  100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ เลือกตั้ง ส านกัปลดั
การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ยบุสภา (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) (งบ  อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

กรณีแทน ก าหนดไว้ แทนต าแหน่งวา่ง
ต าแหน่งท่ีวา่ง ตามกฎหมายก าหนด

 

4 โครงการค่าใชจ่้าย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ  สภา อบต.หนองบวัแกว้ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 สภา อบต.มีความ การด าเนินงานของ ส านกัปลดั
ในการพฒันา ด าเนินงานกิจการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พร้อมใน กิจการสภา อบต.
กิจการสภา อบต. สภา อบต. การด าเนินการ มีประสิทธิภาพ

5  โครงการจดัท าป้ายบอกทาง เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์บอกเส้นทางให้ จ  านวน ๑๐ ป้าย 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 การเดินทางของผู ้ การบริหารงานของ อบต. ส านกัปลดั
อบต.หนองบวัแกว้ กบัผูท่ี้เดินทางมาติดต่อราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มาติดต่อราชการง่าย มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

อบต.หนองบวัแกว้ไดส้ะดวก สะดวกข้ึน

6 โครงการค่าใชจ่้าย เพ่ือส่งบุคลากร/ผูบ้ริหาร หน่วยงานทางราชการหรือ 300,000               300,000               300,000                 300,000                300,000                 ร้อยละ 80 เพ่ิมประสิทธิภาพใน ทุกส านกั/กอง
ในการส่งบุคลากร เขา้ร่วมฝึกอบรม อ่ืนๆท่ีจดัฝึกอบรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของขา้ราชการ การปฏิบติัราชการ
เขา้รับการฝึกอบรม/ประชุม ประชุม ท่ีเป็นไปตามระเบียบเบิกจ่าย ท่ีไดเ้ขา้การอบรม

7 โครงการค่าใชจ่้าย เพ่ือจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์ อบต.หนองบวัแกว้ 200,000               200,000               200,000                 200,000                200,000                 โครงการบรรลุ เพ่ิมประสิทธิภาพใน ทุกส านกั/กอง
ในการจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์ ในการท างาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ การปฏิบติัราชการ
ในการท างาน ก าหนดไว้

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร



หน้า ๑๖๙
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)

  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                       6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการลอ้มร้ัว/จดัท าแนวเขต  เพ่ือจดัท าแนวเขต อบต.หนองบวัแกว้  ท่ีตั้ง อบต.หนองบวัแกว้ 300,000               300,000               300,000                 300,000                300,000                 โครงการบรรลุ แนวเขต อบต.หนองบวัแกว้  ส านกัปลดั/
อบต.หนองบวัแกว้ ใหช้ดัเจน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ชดัเจน  กองช่าง

ก าหนดไว้
9 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 70,000                 70,000                 70,000                   70,000                  70,000                   โครงการบรรลุ ประชาชนไดรั้บ ทุกส านกั/กอง

การด าเนินงานของ อบต. ทางราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ข่าวสารท่ีส าคญั
ก าหนดไว้

10 จา้งเหมาบริการต่าง ๆ ท่ีเป็น เพ่ือจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ท่ีเป็น ประจ าปีงบประมาณ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ เกิดประโยชน์และ ทุกส านกั/กอง
ประโยชน์แก่ อบต. ประโยชน์แก่ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ป่ระสิทธิภาพ
 ก าหนดไว้  ในการบริหารงาน

11 บ ารุงรักษาซ่อมแซม เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม ทรัพยข์องทางราชการ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ทรัพยข์องทางได้  ทรัพยสิ์นของทาง ทุกส านกั/กอง
ทรัพยสิ์นของอบต. ทรัพยสิ์นของอบต. อบต.หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รับการซ่อมแซม  ราชการสามารถใช้
   งานได้

12 โครงการรังวดัท่ีดิน เพ่ือตรวจสอบเขตท่ีดินท่ีเป็น ทั้ง ๑๖ หมู่บา้น 500,000               500,000               500,000                 500,000                500,000                 โครงการบรรลุ  ไดค้วามชดัเจนของพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์

กองช่าง
สาธารณประโยชน์ พ้ืนท่ีท่ีสาธารณะของ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์  สาธารณประโยชน์ ส านกัปลดั
  อบต.หนองบวัแกว้ ก าหนดไว้  อบต.หนองบวัแกว้

13 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ  จ านวน   1  คร้ัง  /  ปี 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ บุคลากรมีความรู้ ส านกัปลดั
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของ  อบต. ประสิทธิผลในการด าเนินงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ความสามารถในการ

ก าหนดไว้ ท  างานเพ่ิมข้ึน
14 วางและปรับปรุงผงัชุมชน  เพ่ือให ้อบต.  หนองบวัแกว้ พ้ืนท่ีต  าบลหนองบวัแกว้ 250,000               250,000               250,000                 250,000                250,000                 โครงการบรรลุ อบต. ร่วมกบัชุมชน สามารถ ส านกัปลดั

ต าบลหนองบวัแกว้ ร่วมมือกบัชุมชนในการวางและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ วางและจดัท าผงัเมืองชุมชน กองช่าง
จดัท าผงัเมืองรวม ก าหนดไว้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

15 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือพฒันาองคก์รใหท้นัสมยั เวบ็ไซด ์ อบต. หนองบวัแกว้ 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ เทคโนโลยใีนการพฒันา ส านกัปลดั
สารสนเทศ อบต.(เวบ็ไซด ์อบต.) และกา้วสู่เทคโนโลยี   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ องคก์ร

ก าหนดไว้
16 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพ่ือใหมี้ความรู้ หน่วยงานราชการ/และหรือ 300,000               300,000               300,000                 300,000                300,000                 โครงการบรรลุ น าความรู้มาพฒันาต าบล ส านกัปลดั

ดา้นศกัยภาพ/ทศันศึกษาดูงาน เพ่ิมเติมสามารถน ามาใชใ้ห้ สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ไดเ้พ่ิมข้ึน
เกิดประโยชน์กบังานพฒันา ก าหนดไว้
ต  าบล

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



หน้า ๑๗๐
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)

  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                       6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

17 จ าท าแผนท่ีภาษีต าบลหนองบวัแกว้ เพ่ือใหร้ะบบภาษีถูกตอ้ง จดัท าแผนท่ีภาษีต าบล 500,000               500,000               500,000                 500,000                500,000                 โครงการบรรลุ แผนท่ีภาษีต าบล กองคลงั
ง่ายต่อการจดัเก็บภาษี หนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ หนองบวัแกว้

ก าหนดไว้
18 โครงการรายจ่ายประจ า เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายรายจ่าย อบต.หนองบวัแกว้ 900,000               900,000               900,000                 900,000                900,000                 โครงการบรรลุ ท าใหก้ารปฏิบติัราชการ ทุกส านกั/กอง

ประจ าต่างๆ ของส านกังาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ มีประสิทธิภาพ
อบต.หนองบวัแกว้ ก าหนดไว้ ประสิทธิผลมากข้ึน

19 สินไหมทดแทน เพ่ือเป็นเงินสินไหมทดแทน ประจ าปีงบประมาณ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ  เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ส านกัปลดั
ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดละเมิด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ของทางราชการ
ตามระเบียบ ก าหนดไว้

20 ค่าเล้ียงรับรอง เพ่ือตอ้นรับบุคคล/คณะท่ีมาเยีย่ม บุคคล/คณะบุคคลท่ีมาเยีย่ม อบต. 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ ตอ้นรับผูม้าเยีย่มและ ส านกัปลดั
อบต. และหรือมาราชการอ่ืนๆ และหรือมาราชการต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ มาติดต่อราชการ

ก าหนดไว้

21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศนูยป์ฏิบติัการร่วม เพ่ืออุดหนุน อุดหนุน ๑ คร้ัง/ต่อไป 20,000                 20,000                 20,000                   20,000                  20,000                   โครงการบรรลุ มีศนูยป์ฏิบติัการร่วมในการ ส านกัปลดั
ในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศนูยป์ฏิบติัการร่วม (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์ ช่วยเหลือประชาชน
ส่วนทอ้งถ่ิน ในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง ก าหนดไว้

ส่วนทอ้งถ่ิน

22 อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบา้นดอนหล่ี เพ่ือเผยแพร่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง อุดหนุน ๑ คร้ัง/ปี 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ จรรโลงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตย  ส านกัปลดั
เพือด าเนินโครงการจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ เจา้พระบรมราชินีนาถ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไว้

23 โครงการจดังานรัฐพิธีและงานรัฐพิธี  - เพ่ือจดักิจกรรมแสดงความจงรักภกัดี  ๑.จดักิจกรรมเองในพ้ืนท่ี 100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ ไดแ้สดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั  ส านกัปลดั
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ต  าบลหนองบวัแกว้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ พระมหากษตัริย์

๒. อุดหนุนอ าเภอ ก าหนดไว้

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า ๑๗๑
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                       6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

24 โครงการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล ทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรั้บ 50,000                 50,000                 50,000                   50,000                  50,000                   โครงการบรรลุ เป็นไปตามระเบียบเกิดประโยชน์ ทุกส านกั/กอง
ตามนโยบายของรัฐบาล  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบของทาง หนงัสือทางราชการใหด้ าเนินการ (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์ ต่อภาครัฐและประชาชน
 ผูว้า่ราชการจงัหวดั/นายอ าเภอ ราชการและเกิดประโยชน์กบั โดยเป็นไปตามระเบียบและเกิด ก าหนดไว้

ทางรัฐและประชาชน ประโยชน์กบัรัฐและประชาชน
25 โครงการ วนัทอ้งถ่ินไทย   - เพ่ือจดักิจกรรมเน่ืองใน ด าเนินกิจกรรมประจ าทุกปี 30,000                 30,000                 30,000                   30,000                  30,000                   โครงการบรรลุ ไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองใน ส านกัปลดั

วนัทอ้งถ่ินไทย ประจ าปี (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) (งบ อ.บต) วตัถุประสงคท่ี์ วนัส าคญัของทางราชการ
 - เพ่ือสร้างจิตส านึกของ ก าหนดไว้ และไดป้ลูกจิตส านึกในการ
พนกังานส่วนต าบลในการปฏิบติังาน ปฏิบติัราชการใหเ้กิดประโยชน์
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชน กบัประชาชน
ตามอ านาจหนา้ท่ี

26 ค่าบริการส่ือสาร   -เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าบริการ ประจ าปีงบประมาณ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ เป็นไปตามระเบียบเกิดประโยชน์ กองคลงั
และโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตและค่าใชจ่้ายในการเช่าใช้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ กบัทางราชการ

บริการและพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลตาม ก าหนดไว้
โครงการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศอิเล็กทรอนึกส์

27 ส ารองจ่าย เพ่ือใชจ่้ายในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้องกนั ประจ าปีงบประมาณ 250,000               250,000               250,000                 250,000                250,000                 โครงการบรรลุ เพ่ือใหเ้กิดความสะดวก  ส านกัปลดั
และบรรเทาความเดือดร้อนของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์ ในการบริหารงาน
ประชาชนท่ีอาจเกิดสาธารณะภยัต่างๆ ก าหนดไว้ ราชการ

28 ปรับปรุงภูมิทศัน์ อบต. เพ่ือใหภู้มิทศัน์ภายในและภายนอก บริเวณภายนอกและภายใน อบต. 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ อบต.หนองบวัแกว้สะอาด  ส านกัปลดั
 อบต. สะอาด  สวยงาม  - ปลูกตน้ดอกไม้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ท่ีก  าหนดไว้ สวยงามข้ึนผูม้าติดต่อราชการ

 - ปลูกไมด้อก เกิดความพอใจ
 - ปลูกไมป้ระดบั และอ่ืนๆ

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า  ๑๗๒

  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                       6.2  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สมทบกองทุนประกนัสังคม เพ่ือสมทบทุนกองทุน กองทุนประกนัสังคม 250,000               250,000               250,000                 250,000                250,000                 ร้อยละ 100 ของ เสริมสร้างสวสัดิการ ส านักปลดั
ประกนัสังคมใหก้บั จงัหวดัมหาสารคาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังานจา้ง ใหก้บัพนกังานจา้ง
บุคลากรในสังกดั  อบต. อบต.หนองบวัแกว้ อบต.หนองบวัแกว้

2 สมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือสมทบทุนเขา้ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 ร้อยละ 100 เสริมสร้างสวสัดิการ ส านกัปลดั
บ านาญ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของขา้ราชการ ใหก้บัขา้ราชการ

ใหก้บัขา้ราชการ อบต.หนองบวัแกว้ อบต.หนองบวัแกว้
ส่วนทอ้งถ่ิน

                       6.3  แผนงานเคหะชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัท์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ค่าออกแบบ/ควบคุมงาน  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ  อบต.หนองบวัแกว้ 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 โครงการบรรลุ การปฏิบติัราชการสะดวก กองช่าง

ค่าออกแบบ/ค่าควบคุมงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว้

2 ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ พ้ืนท่ีต  าบลและท่ีเก่ียวขอ้ง 100,000               100,000               100,000                 100,000                100,000                 จ านวนเงิน  ด าเนินงานไดส้ าเร็จ กองช่าง
แบบปรับราคาได ้(ค่า K) งานก่อสร้างต่างๆ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จังหวดัมหาสารคามที ่4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  สู่สังคมเอือ้อาทรและสมานฉันท์
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร



หน้า  ๑๗๓

แบบ  (ผ ๐๒/๑)    
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่



(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 1

1 ขุดลอกขยายสระส่ีเหล่ียม เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้า กว้าง 200 เมตร 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 จ้านวน 1 แหง่ มีแหล่งน้้าเพื่อการ กองช่าง
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 360 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ อุปโภคบริโภคและการ
บริโภคและการเกษตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ เกษตรเกิดประโยชน์

กับประชาชนมากขึน้

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง  6.00 เมตร 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
สระส่ีเหล่ียม - บา้นสระแคน สายบา้นสระส่ีเหล่ียม - ยาว  2,000 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมาสะดวก
ต.ราษฏร์พฒันา บา้นสระแคน หรือมีพื้นที่ถนน มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

ต.ราษฏร์พฒันา  หมู่ที่ 8 ไม่น้อยกว่า 12,000
ตารางเมตร

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
หนองคู - บา้นสระส่ีเหล่ียม สายบา้นหนองคู - บา้นสระส่ี ยาว 2,000  เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมาสะดวก

หล่ียม หรือมีพื้นที่ถนนไม่ มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
น้อยกว่า 12,000
 ตารางเมตร

งบประมาณ

หน้า ๑๗๔

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



หน้า ๑๗๕
(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 2

4 โครงการก่อสร้าง เพื่อสร้างฝายชะลอน้้า ยาวประมาณ 40 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ฝายชะลอน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
ฝายชะลอน้้า  ชะลอการไหลของน้้า สูง 4.00 ม. งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ จ้านวน  2 จุด อุปโภคบริโภค
จ้านวน 2  จุด กักเก็บน้้าไว้ใช้เทา่ มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ อย่างเพยีงพอ

ที่จ้าเปน็

หมู่ที่ 3
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกปลอดภยั กว้าง 4 เมตร 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชา่ง

บา้นสระแคนใต้ - ในการสัญจรไปมา ยาว 800 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมา สะดวกและ
บา้นหนองหญ้ารังการ สภาพถนนมีความ หน้าเฉล่ีย 0.15 ม. มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ ปลอดภยั

มั่นคงแข็งแรง พร้อมไหล่ทางสองข้าง

 หมู่ที่ 3

6 ก่อสร้างระบบน้้าประปา เพื่อก่อสร้างระบบ จ้านวน  1  ระบบ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบประปา ประชาชนมี กองชา่ง

แบบ  ผิวดิน ขนาดกลาง น้้าประปา แบบ ผิวดิน งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ประปาใช้สะดวก
ขนาดกลาง มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ



(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อก่อสร้างถนนใหม้ี กว้าง 5.00 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
จากถนนทางหลวงชนบท สภาพมั่นคงแข็งแรง ยาว 3,000 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ ไปมาสะดวก
 หมายเลข 202  ผ่านบา้น มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
หนองแสง- บา้นหนองทุ่มยาว
หมู่ที่ 12 ถึง  เขตติดต่อ
อ้าเภอปทมุรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

8 ก่อสร้างสะพานข้าม เพื่อก่อสร้างสะพานข้าม กว้าง ๖ เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะพาน ประชาชนสัญจร กองช่าง
ล้าหว้ยแสง หมู่ที่ 4 หว้ยล้าเตาช่วยใหก้ารสัญจร ยาว ๒๕ เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมาได้สะดวก

ไปมาสะดวก ปลอดภยั

หน้า ๑๗๖

ส าหรับ โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



หน้า ๑๗๗
(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 5

9 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง  5.00 เมตร 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
หนองบวัแก้ว- ถนนทางหลวง สายบา้นหนองบวัแก้ว- ยาว 1,300 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ สะดวก
ชนบทหมายเลข 3015 ถนนทางหลวงชนบท หรือมีพื้นที่ถนนไม่ มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

หมายเลข 3015 น้อยกว่า  6,500 
 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางสองข้าง

10 ถนน คสล.หน้าบา้นนายเพิ่ม เพื่อก่อสร้างถนนใหม้ี กว้าง  5.00 เมตร 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
ถึง บา้นหนองทุ่มยาว หมู่ที่ 12 สภาพแข็งแรงสัญจร ยาว 1,000 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ สะดวก

ได้สะดวก มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

11 ขุดลอกขยายสระดอนน้อย เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้า กว้าง 95  เมตร 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 จ้านวน 1 แหง่ มีแหล่งน้้าเพื่อการ กองช่าง
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 160 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ อุปโภคบริโภคและการ
บริโภคและการเกษตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ เกษตรเกิดประโยชน์

กับประชาชนมากขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ



หน้า  ๑๗๘
(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6

12 ขุดลอกขยายหนองบวั เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้า กว้าง ๒๐๐ เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวน  1  แหง่ มีแหล่งน้้าเพื่อการ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว ๒๖๐ เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ อุปโภคบริโภคและการ

บริโภคและการเกษตร ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ เกษตรเกิดประโยชน์
เมตร กับประชาชนมากขึน้

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อปรับสภาพถนนใหม้ี กว้าง  5.00 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
สายบา้นหนองบวัน้อย- ความมั่นคงแข็งแรง ยาว 2,000 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ สะดวกปลอดภยั
บา้นหนองสองหอ้ง หรือมีพื้นที่ถนนไม่ มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
หมู่ที่  6 , 7 น้อยกว่า  10,000 
และหมู่ที่  8  ตารางเมตร
 หมู่ที่ 7

14 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00  เมตร 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
หนองสองหอ้ง - บา้นโนนสังข์ สายบา้นหนองสองหอ้ง - ยาว  3,000  เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประมาณ สะดวกปลอดภยั
จอมพะลาน ต.เวียงชัย บา้นโนนสังข์จอมพะลาน หรือมีพื้นที่ถนน มาณ มาณ มาณ มาณ

ต.เวียงชัย ไม่น้อยกว่า 18,000
ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ



(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 8

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อก่อสร้างและปรับสภาพ กว้าง 4.00  เมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
จากหนองหนิไปบา้น ถนนใหม้ีความมั่นคง ยาว  800  เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประมาณ สะดวกปลอดภยั
สระแคน ต.ราษฎร์พฒันา แข็งแรงสัญจรได้สะดวก มาณ มาณ มาณ มาณ

หมู่ที่ 9
16 ขุดลอกขยายหนองแปน เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้า กว้าง 150 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน  1  แหง่ มีแหล่งน้้าเพื่อการ กองช่าง

ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 200 เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ อุปโภคบริโภคและการ
บริโภคและการเกษตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ เกษตรเกิดประโยชน์

กับประชาชนมากขึน้

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้างและปรับสภาพ กวา้ง  5.00  เมตร 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
ลาดยางสายบา้นดอนหล่ี ถนนใหม้ีความมั่นคง ยาว 650  เมตร งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ งบโดยประ สะดวกปลอดภยั
ถึง หว้ยล้าเตา แข็งแรงสัญจรได้สะดวก พร้อมไหล่ทาง มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ

สองขา้ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หน้า  ๑๗๙
รายละเอียดโครงการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่



หน้า ๑๘๐ (แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 10

18 ก่อสร้างสะพาน เพื่อก่อสร้างสะพานข้าม กว้าง ๖ เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะพาน ประชาชนสัญจร กองช่าง
ข้ามหว้ยล้าเตา หว้ยล้าเตาช่วยใหก้ารสัญจร ยาว ๓๐ เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ข้ามหว้ยล้าเตา ไปมาได้สะดวก

ไปมาสะดวก ปลอดภยั

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อก่อสร้างถนนใหม้ี กว้าง 5 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
บา้นโนนสูง หมู่ที่ 10 ความมั่นคงแข็งแรง ยาว 2,000 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมาได้สะดวก
 - บา้นหนองหว้า ปลอดภยั
เขตรอยต่อต้าบลภารแอ่น

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม



หน้า ๑๘๑
(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 11
20 ซ่อมแซมถนน คสล.จากทาง เพื่อปรับสภาพถนนให้ ถนนกว้าง 4 เมตร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชา่ง

หลวงแผ่นดินหมายเลข  202 สามารถสัญจรได้สะดวก ยาวประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
 ถึงบา้นปา่ชาดหมู่ที่ 11 ปลอดภยัมากขึน้ 1000 เมตร ปลอดภยั

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปรับสภาพถนนให้ กว้าง 5.00 เมตร 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชา่ง

สายบ้านป่าชาด - ถนนทางหลวง สามารถสัญจรได้สะดวก ยาว 1,200 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
หมายเลข 202 (เส้นทางเขา้หมู่ ปลอดภยัมากขึน้ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปลอดภยั
บ้านเส้นที่ 2) หรือมีพื้นที่ถนน

คสล. ไม่น้อยกว่า
6,000 ตารางเมตร

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า ๑๘๒
(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่  12

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น เพื่อปรับสภาพถนนให้ กว้าง  5.00  เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
หนองทุ่มยาว - บา้นภดิูน สามารถสัญจรได้สะดวก ยาว 1,000  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
อ.ปทมุรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ปลอดภยัมากขึน้ ปลอดภยั

23 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้้าใช้ ประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระบบประปา  ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
หมู่บา้น หมู่ที่  12 ในการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 12 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ อุปโภคบริโภค

บา้นหนองทุ่มยาว เพยีงพอ

หมู่ที่  13
24 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น เพื่อปรับสภาพถนนให้ กว้าง  4.00  เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

โนนล้าเตาถึงถนนทางหลวง สามารถสัญจรได้สะดวก ยาว 1,000  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
ชนบท 3015 ปลอดภยัมากขึน้ ปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



หน้า ๑๘๓
(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่  14

25 ก่อสร้างถนน คสล เพื่อปรับสภาพถนนให้ กว้าง  4.00  เมตร 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
จากสามแยกบา้นายพทิกัษ ์ก้าลา สามารถสัญจรได้สะดวก ยาว 2,000  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
หมู่ที่  14 ถึง บา้นสระแคนใต้ ปลอดภยัมากขึน้ ปลอดภยั
หมู่ที่ 3

หมู่ที่  15
26 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อปรับสภาพถนนให้ กว้าง  5.00  เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

จากทางหลวงชนบท สามารถสัญจรได้สะดวก ยาว 2,500  เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
หมายเลข 3015 ถึง บา้น ปลอดภยัมากขึน้ ปลอดภยั
โนนมันแกว  ต.ภารแอ่น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



หน้า ๑๘๔

(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3    การพฒันาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
                          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 16

27 ขุดลอกขยายหนองเครือซูด เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้า กว้าง 200 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ้านวน  1  แหง่ มีแหล่งน้้าเพื่อการ กองช่าง
หมู่ที่ 16 ส้าหรับใช้ในการอุปโภค ยาว 300 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ อุปโภคบริโภคและการ

บริโภคและการเกษตร ลึก 4.00 เมตร เกษตรเกิดประโยชน์
กับประชาชนมากขึน้

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง
บ้านหนองบัวแกว้ - ถนนทางหลวง เสริมเหล็กสายบา้น ยาว 400 เมตร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา สะดวกและ
ชนบทหมายเลข 3015 หนองบวัแก้ว- ถนนทาง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปลอดภยั

หลวงชนบทหมายเลข หรือมีพื้นที่ถนน คสล.
3015 . ไม่น้อยกว่า 2,500

ตารางเมตร
29 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้้าใช้ ประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีระบบประปา  ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่บา้น ในการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 12 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ อุปโภคบริโภค
บา้นหนองทุ่มยาว เพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ที่  2    ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และวัฒนธรรม  เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



หน้า ๑๘๕

แบบ  (ผ 03)    บญัชีครภุณัฑ์



หน้า  ๑๘๖    (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป  ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 10 ตู้ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

เก้าอีส้ านักงาน จ านวน  8 ตัว 64,000         64,000        64,000        64,000        64,000        ส านักปลัด
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  10 เคร่ือง 280,000       280,000       280,000      280,000      280,000      ส านักปลัด
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

เก้าอีพ้ลาสติกอย่างดีมียางกันล่ืน จ านวน 300 ตัว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

 ชุดโซฟารับแขก จ านวน  2 ชุด 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

 โต๊ะท างาน จ านวน 8 โต๊ะ 70,000         70,000        70,000        70,000        70,000        ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

โต๊ะขาวขาพบั จ านวน 50 โต๊ะ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ตู้เหล็กเก็บแฟม้ จ านวน  8 ตู้ 72,000 72,000 72,000 72,000 ส านักปลัด
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

เต้นท์ จ านวน 10  หลัง 350,000       350,000      350,000      350,000      ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ตู้โชเอกสารกระจก จ านวน ๓ หลัง 18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง 14,100 14,100 14,100 14,100 ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ



หน้า ๑๘๗    (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป  ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน

 เคร่ืองแสกนเนอร์ จ านวน 1  เคร่ือง 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ จ านวน 1  เคร่ือง 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัด 
ธรรมดา (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1  เคร่ือง 250,000 250,000 250,000 ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
พดัลม (อุตสาหกรรม 3 ขา) จ านวน  10 ตัว 70,000         70,000        70,000        70,000        70,000        ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป  ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 โทรทศัน์ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
  เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป  ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 15,000         15,000        15,000        15,000        15,000        

  ตู้เย็น  ตู้แช่อาหาร จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ส านักปลัด 
10,000         10,000        10,000        10,000        10,000        

 เตาแก๊ส จ านวน 1 คร่ืง (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ส านักปลัด 
 เคร่ืองท าน้ าร้อน/เย็น  จ านวน 3 เคร่ือง 78,000         78,000        78,000        78,000        78,000        ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
 เคร่ืองท าน้ าเย็น 1 ก๊อก จ านวน 5 เคร่ือง 70,000         70,000        70,000        70,000        70,000        ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
 เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 เคร่ือง 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักปลัด
(แบบข้อแข็ง) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

หมวด
งบประมาณ

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว

ที่ แผนงาน



หน้า ๑๘๘     (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป  ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข
 รถบรรทกุขยะ จ านวน 1 คัน 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
รถนั่งส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
 รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 3,500,000     3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    ส านักปลัด
พร้อมอุปกรณ์เสริม (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน

 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จ านวน 1 เคร่ือง 5,500          5,500          5,500          5,500          ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ไฟเบอร์ตัดเหล็ก  จ านวน 1 เคร่ือง 5,500          5,500          5,500          5,500          ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

บนัไดอลูมิเนียม 7 ขัน้  จ านวน   2 อัน 11,000        11,000        11,000        11,000        ส านักปลัด

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 เคร่ือง 136,000       136,000      136,000      136,000      ส านักปลัด 

(8x17,000) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  8  เคร่ือง 20,800 20,800 20,800 20,800 ส านักปลัด 
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



หน้า ๑๘๙     (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 กองคลัง

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  1 เคร่ือง 28,600         28,600        28,600        28,600        28,600        กองคลัง
ขนาด  18000  บทียีู (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
  เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน  1  เคร่ือง 3,300           3,300          3,300          3,300          3,300          กองคลัง
หรือชนิด  LED  ขาวด า (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร
รถเข็นเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 5,000           5,000          5,000          5,000          5,000          ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

รถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 4,000,000     4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    ส านักปลัด 
พร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

แผนงาน รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เครือ่งดับเพลิง
ถังดับเพลิง จ านวน  40 ถัง 60,000         60,000        60,000        60,000        60,000        ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 22,000        22,000        22,000        22,000        กองคลัง
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  6  เคร่ือง 15,600 15,600 15,600 15,600 กองคลัง
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ



หน้า ๑๙๐
    (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด 

      ก.รถส่วนกลาง 2,500,000     2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    (งานปอ้งกันและ
รถบรรทกุ  (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ า จ านวน 1 คัน (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) บรรเทาสาธารณภยั)
จัดซ้ือ รถบรรทกุ  (ดีเซล)
แบบบรรทกุน้ า ขนาด  6 ตัน
6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
170 กิโลวัตต์ จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า
6000  ลิตร  น้ าหนักของรถร
รวมน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากว่า 
12000  กิโลกรัม  เปน็ราคา
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์

แผนงาน  รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร
เคร่ืองสูบน้ า (พร้อมอุปกรณ์เสริม)   เคร่ืองสูบน้ า 1 เคร่ือง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน
วิทยุตามตัว จ านวน 10 เคร่ือง 120,000       120,000       120,000      120,000      120,000      ส านักปลัด 

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ



หน้า ๑๙๑     (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงาน  สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน กองสาธารณสุข

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 และส่ิงแวดล้อม

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ครุภณัฑ์การเกษตร

 เคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 8     เคร่ือง 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 กองสาธารณสุข

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) และส่ิงแวดล้อม

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000        17,000        17,000        17,000        กองสาธารณสุข

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) และส่ิงแวดล้อม

 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  1 เคร่ือง 2,600 2,600 2,600 2,600 กองสาธารณสุข

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) และส่ิงแวดล้อม

4 แผนงาน  การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน
ตู้เหล็ก  2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11000 11000 11000 11000 11000 กองการศึกษา

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ศาสนาและ
 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  5  ตัว 140,000       140,000       140,000      140,000      140,000      กองการศึกษา

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ศาสนาและ
 พดัลมติดผนัง จ านวน  20  ตัว 23,000 23,000 23,000 23,000        23,000        กองการศึกษา

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ศาสนาและ
  โต๊ะท างาน จ านวน 11 ตัว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษา

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ศาสนาและ
แผนงาน  การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 51,000        51,000        51,000        51,000        กองการศึกษา

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ศาสนาและ
 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  3  เคร่ือง 7,800 7,800 7,800 7,800 กองการศึกษา

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) ศาสนาและ

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ



หน้า  ๑๙๒     (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงาน การเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็ก  2  บาน จ านวน 2  ตู้ 11,000         11,000        11,000        11,000        11,000        กองส่งเสริม
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) การเกษตร

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000        17,000        17,000        17,000        กองส่งเสริม

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) การเกษตร
 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  1 เคร่ือง 2,600 2,600 2,600 2,600 กองส่งเสริม

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) การเกษตร
6 แผนงาน  เคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็ก  2  บาน จ านวน 2  ตู้ 11,000         11,000        11,000        11,000        11,000        กองช่าง
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

 ชั้นวางแฟม้เอกสาร จ านวน 3 หลัง 18000 18000 18000 18000 18000 กองช่าง
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

เก้าอี้ จ านวน  3  ตัว 24,000         24,000        24,000        24,000        24,000        กองช่าง
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 15,000         15,000        15,000        15,000        15,000        กองช่าง
(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 44,000        44,000        44,000        44,000        กองช่าง

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  3 เคร่ือง 7,800 7,800 7,800 7,800 กองช่าง

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ



หน้า ๑๙๓     (แบบ  ผ.๐๓)

ประเภท เปา้หมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน  เคหะชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 7,100           7,100          7,100          7,100          7,100          กองช่าง
(Inkjet  Printer) ส าหรับกระดาษ จ านวน  1  เคร่ือง (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
ขนาด A3 

7 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน
ตู้เหล็ก จ านวน  2 ตู้ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองสวัสดิการสังคม

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
เก้าอีผู้้บริหาร จ านวน  1  ตัว 8,000           8,000          8,000          8,000          8,000          กองสวัสดิการสังคม

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต)
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 22,000        22,000        22,000        22,000        กองสวัสดิการ

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) สังคม
 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน  2 เคร่ือง 5,200 5,200 5,200 5,200 กองสวัสดิการ

(งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) (งบ อบต) สังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

                                                                                                                                                         บญัชีครุภณัฑ์                                                                                                                                                              
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

.................................................................................... 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘    และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘    และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ให้
ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ............................................................................................... ...................................  

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ........................................................................................... ........................................ 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

(1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)   (4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)      

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

          ปีท่ี 1......          ปีท่ี 2......         ปีที่ 3......                รวม 
 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

     งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

   งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
รวม         

 
4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์           ปีท่ี 1......           ปีท่ี 2...... ปีท่ี 3......               รวม 
  จ านวน 

โครงการ 
    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

         
         
         
         
         
         
         
รวม         
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5.   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ................................................ 
 
 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 
 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
     รวม             

 
6.   การเบิกจ่ายงบประมาณปี ......... 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10       

รวม       
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ส่วนที่  3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี .......... 
 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
๘.      
๙.      
๑๐.      

รวม      
 
ส่วนที่ 4   ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
 
......................................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................................................ ............................................ 
................................................................................................. ................................................................... .................................... 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินประเมินการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ1 ครั้ง หลังจากส้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................................... .............................................. 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  .......................................................................... ...................................................... 

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .........................................   
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

                    จ านวนโครงการ                                                            
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
     ที่ได้ปฏิบัติ 

  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.................................................................................................................................................  
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 - 30 ปี   (3)  31 – 40 ป ี
  (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี  (6)  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่นๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขายธรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเยนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ส่วนยุทธศาสตร์ ................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20 - 30 ปี   (3)  31 – 40 ป ี
  (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี  (6)  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่นๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขายธรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเยนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 

(7)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
........................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ  คะแนน(10คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
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การก าหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เป็นรายไตรมาตร ดังนี้ 
(1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)    
(2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
(4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)  
 
โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือประกาศให้กับประชาชนในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  ให้รายงานครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน    และครั้งที่ 2  ภายในเดือนตุลาคม  โดย
เน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว  มีศักยภาพที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ในส่วนของโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือโครงการที่เกินศักยภาพ  จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหนา้
จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือที่จะน ามาจัดท าเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ     
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับซับซ้อน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้วควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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


