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งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง

(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงงติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต หมู่ละ 4 จุด 0 0 0 150,000  500000 จ านวน 4 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ

 กองช่าง

CCTV และทรัพย์สิน (1) หน้าโรงเรียน (2) สะพาน

หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 12 (3) แยกทางเข้าวัด

(4) แยกเข้าบ้านนายสุบิน อดทน

เกาะยายหนัก หมู่ท่ี 2  

และส่ีแยกโคกเข่ือน หมู่ท่ี 12

2 โครงการติดต้ังกระจกทางโค้ง 
ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 12

เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรทางถนน

กระจกส่องทางโค้ง จ านวน 2 จุด 0 0 25,000      0 0 จ านวน 2 จุด อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองช่าง

3 โครงการติดต้ังกระจกทางโค้ง เพ่ือความปลอดภัยในการ จ านวน 2 จุด 0 0 25,000      0 0 จ านวน 2 จุด ประชาชนมีควาสม กองช่าง

ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 สัญจรทางถนน (1) บริเวณบ้านนายอุดม ครัวเช้ือ ปลอดภัยในการสัญจร

(2) บ้านนายสุบิน อดทน

1

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)

1



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการจัดซ้ือรถยนต์กู้ภัย
พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยประจ า
รถยนต์

เพ่ือใช้เป็นรถกู้ภัยส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบอุบัติเหตุ ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และผู้ประสบสา
ธารณภัย

รถยนต์ดีเซล 1 คัน เคร่ืองยนต์
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบ
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (CAB)

0 0 1,000,000   0 0 จ านวน 1 คัน มีรถยนต์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
ทันที ลดความสูญเสีย
ทางกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

6 วัสดุสนาม เพ่ือจัดซ้ือแผงก้ัน กรวย แผงก้ัน กรวย เส้ือชูชีพ 10,000      10,000      10,000        10,000      10,000      จ านวน 2 คร้ัง แผงก้ัน กรวย เส้ือชูชีพ ส านักปลัด

เส้ือชูชีพ กระบอกไฟกระพริบ กระบอกไฟกระพริบ กระบอกไฟกระพริบ 

ป้ายไฟสามเหล่ียม จราจร ป้ายไฟสามเหล่ียม จราจร ฯลฯ ป้ายไฟสามเหล่ียม 

ฯลฯ  จราจร เช้ือก ฯลฯ

10,000     10,000      1,060,000  160,000    510,000    

2

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสตกิส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง

(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง

1.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราช
นารี

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

จัดซ้ือวัคชีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าจ้างเหมาบริการฉัด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100,000      100,000      จ านวน 1 คร้ัง ไม่พบการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ต าบลหนองแก้ว

ส านักปลัด

1

100,000      จ านวน 1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข่เลือดออกในชุมชน

    100,000 100,000    

3 โครงการอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพื่กด าเนินการสร้างศูนย์พัก
พิงสัตว์จรจัด

50,000      50,000      

100,000    100,000      ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
การรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ
ประชาชนสัมพันธ์และ
จัดซ้ือวัสดึอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการปเองกัน
โรคไข้เลือดออก

ปีละ 1 คร้ัง ส านักปลัดจ านวน 1 คร้ัง ในชุมชนไม่มีสัตว์จรจัด

ลดและควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ส านักปลัด

50,000      50,000        50,000        



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ดูแลสุนัขและแมวจรจัด ณ 
ศูนย์พักพิง

ปีละ 1 คร้ัง 30,000      30,000      30,000      30,000        30,000        ปีละ 1 คร้ัง สัตว์จรจัดได้รับกาดู ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์เสริมปลูกจิตส านัก
นึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ต าบลหนองแก้ว

เพื่อให้ชุนชนสะอาดน่าอยู่
ปลอดเชื้อโรค

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 20,000      0 0 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชในพื้นที่ต าบล
หนองแก้วมีการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่

ส านักปลัด

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาณสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฬาจุภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติราชนารี

 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 คร้ัง 0 0 60,000      100,000      100,000      ปีละ 1 คร้ัง ไม่พบการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ต าบลหนองแก้ว

ส านักปลัด

7 วัสดุวิทยาสาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถุงมือ
หน้ากากอนามัย   
ทรายอะเบทน้ ายาพ่นหมอก
ควันฯ หรือเวชภันณฑ์ที่     
มิใช่ยาอื่น ๆ

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 50,000      50,000        50,000        ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ือถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ทรายอะเบท 
น้ ายาพ่นหมอกคคัวนฯ
 หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
เวชยาอื่นๆ

ส านักปลัด

8 วัสดุอื่น เพื่อจัดท าตู้ตะเกรงเหล็กใส่
ขยะอันตราสีแดงมีฝาปิด 
พร้อมข้อมความสีน้ าเงิน
หรือสีขาว (อบต.หนองแก้ว)
ขยะอันตราย

จ านวน 12 ถัง 0 0 300000 0 0 จ านวน 12 ถัง ตู้ตะเกรงเหล็กใส่ขยะ
อันตราสีแดงมีฝาปิด 
พร้อมข้อมความสีน้ า
เงินหรือสีขาว (อบต.
หนองแก้ว) ขยะ
อันตราย

ส านักปลัด

2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9 วัสดุอื่น เพื่อจัดซ้ือถังขยะอันตรายสี
ส้มมีฝาปิดพร้อมตรา อบต.
หนองแก้ว และข้อความสีน้ า
เงินหรือสีขาว (อบต.หนอง
แก้ว) ขยะอันตราย

จ านวน 12 ถัง 0 0 0 50,000        50,000        จ านวน 12 ถัง ถังขยะอันตรายสีส้มมี
ฝาปิดพร้อมตรา อบต.
หนองแก้ว และ
ข้อความสีน้ าเงินหรือสี
ขาว (อบต.หนองแก้ว)
 ขยะอันตราย

ส านักปลัด

10 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอด
ยุงลาย

เพื่อให้ครูและด็กสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออกได้

ครูและเด็กในพื้นที่ต าบล
หนองแก้ว

2,000        2,000        2,000        2,000          2,000          จ านวน 1 กิจกรรม ครูและด็กสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออกได้

ส านักปลัด

11 โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนในชุมชนไม่ยุ่ง
เกี่บกับยาเสพติด

เยาวชนในเขตต าบล
หนองแก้ว จ านวน 120 
คน (ระว่าง 12 - 18 ปี)

50,000      50,000      50,000      50,000        50,000        จ านวน 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนมีนาคตที่ดีมี
คุณภาพที่มี

ส านักปลัด

12 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคตดิตอ่ในพ้ืนที่

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นที่
ต าบลหนองแก้ว

พื้นที่ต าบลหนองแก้ว - - - 100,000      100,000      ร้อยละของ ปชช ที่
ได้รับประโยชน์

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่ได้

ส านักปลัด

13 พื้นที่ต าบลหนองแก้ว - - - 500,000      500,000      ร้อยละของ ปชช ที่
ได้รับประโยชน์

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้

ส านักปลัด

232,000    232,000    662,000    1,132,000  1,132,000   

 
3

ตวัชี้วัด (KPI)
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการอุดหนุนการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคตดิตอ่โรคตดิเชื้อไวรัส   
  โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

กรณกีารตัง้โรงพยาบาลสนาม
ระดบัพ้ืนที่

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส    
 โคโรนา 2019 (COVID-19)

 กรณีการต้ังโรงพยาบาล

สนามระดับพื้นที่

รวม

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสตกิส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
ประยุง สินวงษ์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ ยาจันทา
 หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญตร ไป - มา ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 600 
เมตรหนา 12 เซนติเมตร

0 0 1,100,000  -              -              ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน มี
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

จ านวน 1 อาคาร องค์การบริหาร
จัดการ
สภาพแวดล้อมที่ดี

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว (ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด)

เพื่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล

อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง
10 เมตร ยาว 28 เมตร 
สูงเฉล่ีย 9 เมตร

0 0 8,000,000  8,000,000    8,000,000    

3,000,000       3,000,000    3,000,000    จ านวนถนนที่
แซ่มแซม

ประชาชนทั้ง 12
 หมู่ มีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น
ลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

กองช่างเพื่อซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกที่ช ารุดเป็นหลุมให้ใช้การ
ได้ดีขึ้น และประชาชน
สามารถสัญจร ไป - มา  ได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกภายใน
ต าบลหนองแก้ว หมู่ที่ 1-12

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติด
ภายในต าบลหนองแก้ว 
ต าบลหนองแก้ว (ตาม
จ านวนที่ช ารุด)

3,000,000     3,000,000       

โครงการต่อเนื่อง 



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายใน

ต าบล หมู่ 1 - 12
เพือ่ซ่อมแซมถนนแอส-ฟัลท์ติก
ที่ช ารุดเป็นหลุมให้ใช้การได้ดีขึ้น
 และประชาชนสามารถสัญจร   
 ไป - มา ได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนดินลูกรังทุกสายในเขต
พืน้ที่รับผิดชอบ

0 0 1,200,000    1,200,000            1,200,000 จ านวนถนนที่
ซ่อมแซม

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกหนองแก้ว 
หมู่ 5 เชื่อมถนนสายท่าโพธิ์ - เนินเป้า หมู่ 4

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่   หมู่ 
4,5 ได้มีถนนส าหรับคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. จากแยกหนอง
แก้ว หมู่ 5 เชื่อมถนนสาย  
ท่าโพธิ์เนินเป้า หมู่ 4 กวา้ง 4
เมตร ยาว 510 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 2 จดุ และ
ลูกรังเสริมไหล่ทาง

0 0 1,253,000    1,253,000      -                จ านวน 1 สาย ประชาชนหมู่ 5 มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าส านักงานหนองแก้ว
แห่งใหม่

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าเข้าอาคาร
ส านักงานแห่งใหม่

เพือ่เพิม่ความส่องสวา่งให้แก่
สถานที่ราชการความ
ปลอดภัยในทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ

0 0 1,500,000    1,500,000      -                หม้อแปลงขนาด
 เควเีอ 1 ชุด

ที่ท าการ            
  อบต.หนองแก้ว
แห่งใหม่มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอในการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

7 วางระบบผังเมือง เพือ่ความเป็นระเบียบร้อยของ
ชุมชนหมู่บ้าน

ระบบผังเมืองรวม จ านวน 1 
แบบ

0 200,000       200,000       200,000        200,000        จ านวนคร้ังใน
การวางระบบ

หมู่บ้าน,ชุมชนใน
ต าบลมรความเป็น
ระเบียบ

กองช่าง

8 ซ่อมแซมไฟฟ้าไหล่ทางหมู่ 1-12 เพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้ใช้
การได้ดี

ตามจ านวนที่แจง้ซ่อมแซม 0 0 120,000       120,000        120,000        จ านวนที่แจง้ซ่อม ชุมชนมีความส่อง
สวา่ง ประชาชน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์

กองช่าง

9 โครงการจดัซ้ือที่ดินเพือ่ก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่
ท าการองค์การบริการส่วนต าบลหนองแก้วแห่ง
ใหม่ หมู่ 3

เพือ่สร้างถนน คสล. เข้าที่ท า
การองค์การบริหาร   ส่วน
ต าบลหนองแก้ว     แห่งใหม่ 
หมู่ 3

กวา้ง 8 เมตร ยาว 245 เมตร 0 0 0 1,000,000      -                จ านวน 1 สาย ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองช่าง

2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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10 โครงการขุดลอกหนองแก้วบ้านไร่ หมู่ 5 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง 40 เมตร  ยาว 50 

เมตรลึกเดิม 3 เมตร ลึก
ใหม่ 6 เมตร พร้อมล้อมร้ัว
ลวดหนาม

0 0 0 760,000      -              จ านวน 1 แห่ง มีปริมาณน้ าใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตต่อจาดถนนเดิม (อบจ.) ถึงบ้าน
โคกยายมน เขต ต. ค าตาโหนด (ม.2)

เพื่อคสามสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6 เมตร ยาว 789 
เมตร หนา 0.05 เมตร

0 0 1,200,000  -              -              จ านวน 1 สาย มีความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชน หมู่ 8 
ได้รับข่าวสารได้ทั่วถึง

เคร่ืองกระจายเสียงพร้อม 
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

0 0 100,000     100,000      100,000      จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

14

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 8 จากบ้านนางเยื้อน 
รักษาทรัพย์ ถึงบ้าน นายสมศักด์ิ ช่วยแสง

เพื่อให้ประชาชน หมู่ 8 ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าแรงต่ าระยะยาว 
475 เมตร

0 300,000     300,000     300,000      300,000      จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนหมู่ 8 
จ านวน 10 
หลังคาเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซอยอุดมไป
บ้านประเถท หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8 ได้
มีถนนส าหรับคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. จาก ซอยอุดม
สุขไปบ้านประเภทขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 429 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร

0 1,029,600  1,029,600  1,029,600    1,029,600    จ านวน 1 สาย ประชาชนหมู่ 8 
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางวัดโคกอู่ทองถึงสุดถนนคลอง
ชลประทาน หมู่ 7

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 6 เมตร ยาว 128 
เมตร หนา 0.15 เมตร

0 840,000     840,000     840,000      840,000      จ านวน 1 สาย การคมนาคมรวดเร็วกองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนาง
สร้อย ทารัญ หมู่ 4

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 57 
เมตร หนา 15 เซตติเมตร 
เสริมไหล่ทางก่อนเท
คอนกรีต กว้าง 1.20 เมตร

0 142,000     142,000     142,000      142,000      จ านวน 1 เส้น ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

3

 จ านวน 1 สาย มีความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างโครงการซ๋อมแซมถนน คสล. สาย ม.2 ถึง ถ.
ท่าโพธิ์เนินแดง (ม.2)

12 เพื่อคสามสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6 เมตร ยาว 160 
เมตร

0 0 300,000     -              -              

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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18 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามคลอง

สาธารณะบริเวณที่นางอ าไพ เหียรหัน (อุทิศ
แล้ว ) หมู่ 2

เพื่อการขนส่งผลผลิตสะดวก
มากขึ้น

กว้าง 7 เมตร ยาว 10 
เมตร พร้อมท่อระบายน้ า
ขนาด    100x100 
เซนติเมตร จ านวน 16 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีต

0 0 120,000     120,000      -              จ านวน 1 จุด ประชาชนหมู่ 2 
มีการสัญจรที่
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 3 ตาม
แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ

เพื่อมให้ประชาชนมีสะพาน
สัญจรได้สะดวก ปลอดภัย

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 12 เมตร

0 0 0 3,000,000    -              จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมี
สะพานสัญจรได้
สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

20

โรงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก - คลานช้างคาน หมู่ 11 บ้านชัยคลี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง

กว้าง 3 มตร ยาง 1,000 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร

0 0 666,000     666,000      -              จ านวน 1 สาย การคมนาคม
มากมีความ
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณ
ศาลาประชาคม หมู่ 8

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนหมู่ 8

โครงเหล็กแบบสามเหล่ียม
 สูง 20 เมตร ฐาน กว้าง 
ข้างละ 2 ฟุต ลึก 70 ซม.
 พร้อมเคร่ืองขยายเสียง

0 0 50,000       -              -              จ านวน 1 จุด เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร

กองช่าง

22

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางมณี 
ถึง บ้านนายช่าง ผู้ดี หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 8 มีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
300.4 เมตร ไหล่ 0.30 
เมตร

0 1,000,000  1,000,000  -              -              จ านวน 1 แห่ง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบคลอง
สะเดา หมู่ 7

เพื่อการคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ยาว
 120 เมตร

0 0 50,000       -              -              จ านวน 1 สาย การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

24 โครงการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจ้างที่ปรึกษาด้าน 
วิศวกรรม , สถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตร์ ,ส ารวจที่
สาธารณะ ,กฎหมาย

จ้างที่ปรึกษาตามความ
จ าเป็นเฉพาะด้าน

0 0 250,000     250,000      250,000      ตามโครงการ
ที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้
ปรึกษา

งานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองช่าง

4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการต่อนื่อง 
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25 โครงการขุดสระน้ าบ้านเนินหินต้ังหมู่ 10 ประชาชนมีน้ าใจใช้ในหน้าแล้ง ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 

40 เมตร ลึก 3 เมตร

0 0 700,000       -                -                จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเก็บ
ไวใ้ช้หน้าแล้ง

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านยาง 
จากสนามกีฬาไป หมู่ 12

เพือ่ปรับเปล่ียนผิวถนน คสล. 
เป็นแบบแอสฟัลท์ติก

เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ขนาด
กวา้ง 5 เมตร ยาง 200 
เมตร หนา 0.5 เมตร พร้อม
ป้าย

0 0 0 500,000        -                จ านวน 1 สาย การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

27 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางโคกอู่ทอง หมู่ 7 เพือ่ประชาชนให้หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้

ติดต้ังเสาไฟฟ้า 20 จดุ 

0 0 0 100,000        -                จ านวน 20 จดุ ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการวางระบบประปาสายหลักหมู่ 7

เพือ่ประชาชนมีน้ าประปาใช้ใน
ครัวเรือน

วางท่อ PVC ขนาด 0.3 
ระยะทาง 1,000 เมตร

0 0 150,000       -                -                จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีประปา
ใช้ในครัวเรือน

กองช่าง

29 วางระบบระบายน้ ารอบหมู่บ้าน หมู่ 7 (ทางสาย
หลัก)

เพือ่ระบบระบายน้ าที่ดีขึ้นไม่ให้
น้ าท่วมขัง

ท่อขนาด 0.06 เมตร ยาว 600 เมตร 0 0 250,000       -                -                จ านวน 1 สาย น้ าไม่ท่วมขังในหมู่ 7 กองช่าง

30 โครงการจดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป พร้อมน้ ายาง
 CRS2

เพือ่ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
ที่ช ารุดได้ทันต่อสถานการณ์

ยางมะตอยขนาด 20 ก.ก. 
จ านวน 500 ถุง พร้อม น้ า
ยาง

0 0 75,000         75,000           75,000           
จดัชื้อยางมะ
ตอย ขนาด 20
 ก.ก. จ านวน 
500 ถุง พร้อม
น้ ายาง

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซมขยายท่อประปาหมู่ 1 - 12 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

วางท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว 
ระยะทาง ครอบคลุมเขต
ต าบลหนองแก้ว

       50,000          50,000          50,000            50,000            50,000 12 จดุ ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

32 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง หมู่ 1-12 จ านวนหมู่บ้านละ
 10 จดุ

เพือ่ให้ชุมชนมีความส่องวา่ง 
เพิม่ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยข์องประชาชน

ติดต้ังไฟกิ่ง หมู่ 1-12 
จ านวน หมู่บ้านละ 10 จดุ

0 0 0 4,800,000      4,800,000      จ านวน 12 แห่ง 
ชุมชนมีความส่อง
สวา่ง เพิม่ความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน

กองช่าง

32

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ด้วยยางยางแอส
ฟัลท์ติด ซอย 3 หมู่ 12 บ้านโคกเขื่อน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกขึ้นและปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร

0 0 3,960,000    3,960,000      -                จ านวน 1 โครงการการคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

5
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33

โครงการเสริมสร้างลูกรังไหล่ทางซอย 2 หมู่ 
12 บ้านโคกเขื่อน (เสริมไหล่ทาง)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกขึ้นและ
ปลอดภัย

ไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 
0.05 เมตร ยาว 288 
เมตร

0 0 0 50,000        -              จ านวน 1 โครงการการคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าโคกเขื่อน ซอย 2 หมู่
 12

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
หมู่ 12 มีไฟฟ้าส่องสว่าง

ระยะทาง 88 เมตร 0 0 450,000     450,000      -              จ านวน 20 ชุด มีไฟฟ้าใช้พียง
พอครบทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

35  โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลอดยาง หมู่ 
11

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 11 
เดือนทางที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
400 เมตร

0 0 1,320,000  1,320,000    1,320,000    จ านวน 1 สาย การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางหมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนสามารถหมู่
 5 สามารถเดิอนทางได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

0 0 2,200,000  2,200,000    -              จ านวน 1 สาย การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างสะพานหมู่ 2 บ้านหนอง
แก้ว - บ้านเกาะยายหนัก

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

สะพาน คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร

0 0 0 -              3,000,000    จ านวน1   
โครงการ

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ 7 บ้านโคกอู่
ทอง - เขตต าบล โพธิ์งาม

เพื่อประชาชนมีการเดินทาง 
หมู่ 7 บ้านโคกอู่ทอง - เขต
ต าบลโพธิ์งาม ไดอย่าง
สะดวกมากขึ้น

สะพาน คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร

0 0   3,000,000                 -                   -   จ านวน 1 
โครงการ

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

39 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 
บ้านเกาะยายหนัก

เพื่อใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่ 3 บ้านเกาะยายหนัก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร

0 0      700,000                 -                   -   จ านวน 12 
โครงการ

มีสถานที่เพื่อจัดิ
จกรรมต่างๆ

กองช่าง

40 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายหลัก หมู่ 2 บ้าน
หนองแก้ว - บ้าน โคกยายมล ต.ค าโตนด

เพื่อขยายเขตการจ าหน่าย 
ระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่
 หมู่ 2

ติดต้ังหม้อแปลง ขนาด 30
 เคเอวี พร้อมทั้งเขตไฟฟ้า
แรวต่ า

0 0 0     2,033,000                 -   สายส่งพร้อม
หม้อแปลง 
จ านวน 1 ชุด

ประชาชนหมู่ 2 
มี ไฟฟ้าใช้ครบ
ครัวเรือน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 จาก
บริเวณเขตวัดโคกอู่ทอง ถึงบริเวศศลา
ประชาคม

เพื่อใประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกมากขึ้น

ถนน 1 เส้น ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 297 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ไม่มี
ไหล่ทาง)

0      900,000 0                 -                   -   ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 7 
มีความสะดวกใน
การเดินทาง
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

6

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
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42 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ 4 จากบ่อพัก

เดิม คลองหนองแก้ว   หมู่ 4
เพื่อระบายน้ าท่วมขัง      ใน
ฤดูฝน

ท่อระบายน้ า 1 แห่ง 0 0      500,000       500,000                 -    ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก

ปราศจากน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต จากแยกถนนลาดยางท่าโพธิ์ -     
    เนินเป้าถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู    แก้วอนุ 
(เสริมผิวจราจร) (หมู่ 1)

เพื่อใช้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด ว้าง 4 
เมตร ยาง 1,880 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

0 0   2,960,000     2,960,000                 -   ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 1
และหมู่ 5 
สามารถเดินทาง
ไปสู่พื้นที่ต าบล
ไกล้เคียงได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

44 โครงการสร้างหอกระจ่ายข่าว บ้านกาะยาย
หนัก หมู่ 3

 เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง

หอกระจ่ายข่าว 1 แห่ง 0 0      200,000       200,000                 -   โครงการหอ
กระจายข่าว 1
 แห่ง พร้อม
อุปกรณ์
กระจายเสียง

ประชาชนหมู่ 3 
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
อนย่างทั่วถึงทัน
สถานการณ์

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง
 สายท่าโพธิ์ - เนินเป้า ถึงบ้านนางประมวล 
ทารัตน์ หมู่ 1

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ ปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาง 328 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง .05 เมตร 
และวางท่อระบายน้ า

0   1,000,000 0                 -                   -   ถนน 1 สาย  ประชาชนสมา
รถเดินทางได้
สะดวก รวมเร็ว 
และปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 4

เพื่ประชาสัมพันธ์ข่าสารให้
ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง
ทันสถานการณ์

ระบบสียงตามสายที่ได้รับ
การซ่อมแซม

0 0      103,000       103,000                 -   ระบบเสียง
ตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้
รับทราบอย่าง
ทั่วถึงทันกับ
สถานการณ์

กองช่าง

47 โรงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต จากบริเวณ บ้านนายจักรี (หมู่ 4)
 - เนินเป้า

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ ปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาง 932 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

0 0   1,700,000       170,000                 -   ถนน 1 สาย ประชาชน
สามารถ เดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

7
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กล้องวงจรปิดจ านวน 4 
จุด 5 ตัว ได้แก่

1. บริเวณศาลประชาคม 1
 ตัว

2. บริเวณหน้าบ้าน นาง
เปิ้น แม้นนิยม 2 ตัว

3. บริเวณสะพาน เชื่อมต่อ
 ต าบลบุฝ้าย

4. บริเวณหน้าบ้านนาย
จักรี 1 ตัว

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก
บ้านหนองแห้ว ถึงบ้านนางประมวล ทารัตน์ 
หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ถนน ขนาน กว้าง 4 เมตร
 ยาง 510 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)
 พร้อมท่อระบายน้ า 2 จุด

0   1,530,000 0                 -                   -   ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 5 
สามารถเดินทาง
ได้   สะดวก
รวดเร็ว 
และปลอภัย

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอรกรีต บริเวณสามแยบ้านหนองแห้ว หมู่
 5 ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,110 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

0 0   1,803,000                 -       1,803,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 5 
สามารถเดินทาง
ได้สะดวดรวดเร็ว
 และปลอภัย

กองช่าง

51 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. สะพานบ้าน
เกาะพันชา ๔งแนวท่อระบายน้ าเดิมหน้า
บ้านนายสังวร เพียงชุย หมู่ 6 (ช่วงที่ 1 ) 
(ช่วงที่ 2 )

เพื่อแกไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 60*100 เซนตอ
เมตร ยาว 664 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุกๆ 10 เมตร

0 0   1,900,000                 -                   -   ท่อระบายน้ า
ระยะทางรวม 
664เมตร

ปรากศจาก
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน

กองช่าง

8

ประชาชนหมู่ 4 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์

กองช่าง     192,5000       192,500                 -   กล้องวงจรปิด
 4 จุด

48 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด    หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนหมู่ 4 มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์

0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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52 โครงการวางท่อระบานน้ า คสล. จากแนวท่อ

ระบายน้ าเดิมบริเวณหน้าบ้านปรัชญา ศรีภันดี 
หึงหน้าบ้านนายสมจติ อุไรโชติ หมู่ 6 (ช่วงที่ 2)

เพือ่แก้ไขปัญาน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท่อคอนกรีตสริมเหล็กขนาด 
60*100เซนติเมตร

0 0 0       1,400,000                    -   ท่อระบายน้ า
ระยะทางรวม
480 เมตร

ปราศจากปัญหา
น้ าท่วมฤดูฝน

กองช่าง

ถนน 1 สาย ระยะทาง 
1,380 เมตร แบ่งเป็น 4 
ช่วง ดังนี้    1. ช่วงที่1 กวา้ง
 4 เมตร ยาว 342 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   2. ช่วงที่
 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 646 
เมตร หนา 0.05 เมตร

3. ช่วงที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 107 เมตร หนา 0.05 
เมตร

4. ช่วงที่ 4 กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 285 เมตร หนา 0.05 
เมตร

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ        
เดินทางได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน 1 เส้น แบ่งเป็น 4 ช่วง
ดังนี้                             
1. ช่วงที่1 กวา้ง  5 เมตร 
ยาว 9 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 มเตร 
ยาว 187  เมตร หนา.05 
เมตร

3. ช่วงที่ 3 กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 268 เมตร หนา 0.05 
เมตร

4. ช่วงที่ 4 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 728 เมตร หนา 0.05 
เมตร

9

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ 7 จากบ้านโคกอู่ทองถึงเขตติดต่อหมู่ 
9 (เสริมผิวจราจร)

0 0 2,500,000    2,500,000      2,500,000      ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ที่ 7 
และหมู่ 9 มีความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ประหยดัพลังงาน
ได้มากขึ้น

กองช่าง

    2,300,000       2,300,000       2,300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 6 
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยมากขึ้น

53 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์ติกคอ
นกรีตจากถนนทางหลวงชนบท ถึงสุดถนน
คอนกรีตเชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบทรอบ 
 หมู่บ้านเกาะพันชา หมู่ 6

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากขึ้น

0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ 7 จาก

บริเวณเขตวัดโคกอู่ทอง ถึงบริเวณศาลา
ประชาคม

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางให้สะดวก รวดเร็ว 
มากขึ้น

ถนน 1 เส้นื ขนาด กว้าง 
4 มเตร ยาง 297 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

0      900,000 0                 -                   -   ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 7 
มีความสะดวกใน
การดเนทาง

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างระบบประปา    หมู่ 8 เพื่อประชาชนหมู่ 8 มีน้ า
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

ระบบประปา 1 ชุด พร้อม
ระบบส่งน้ า สถานที่
ก่อสร้างบริเวณบ้านกุดตา
บาก (ที่ดินสมาชิก อบต 
หมู่ 8)

0 0      800,000       800,000                 -   ระบบจ่าย
น้ าประปา 1 
จุด

ประชาชนหมู่ 8 
มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

57 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนจากบ้านนาง
เยี่ยม โคกระเหวี่ยง ถึงบ้านนายสมศักด์ิ ช่วย
แสง หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ถนน 1 เส้น ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 416 เมตร

0 0        45,000         45,000                 -   ถนน 1 สาย ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ถนน 1 เส้น แบ่ง เป็น 2 
ช่วงดังนี้                      
  1. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 285 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

2. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 489 เมตร หนา 
0.05 เมตร

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนทาง
หลวงชนบท หมู่ 8 บ้านช่วง บัวผัน (ซอย
บ้านผู้ใหญ่บัวจิน)

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ถนน 1 เส้น ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 411 เมตร 
เสริมดินลูกรังขึ้นรูปพร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.ø 
0.4x1.00 เมตร จ านวน 
3 จุด พร้อมไหล่ทาง 0.05
 เมตร

0 0   1,500,000     1,500,000     1,500,000 ถนน 1 สาย เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

10

  1,000,000                 -         100,000 ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว 
และ ปลอดภัย
มากขึ้น

ถนน 1 สาย

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

58 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 จากถนนทางหลวง
ชนบท ถึงจุดส้ินสุด คสล. เดิม (เสริมผิวจราจร)

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

กองช่าง

โครงการต่อเนือ่ง 
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ถนน 1 เส้น แบ่งเป็น 3 ช่วง
 ดังนี้ 1. ช่วงที่1 กวา้ง 4 
เมตร ยาว 267 เมตร หนา .
05 เมตร

1. ช่วงที่1 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 267 เมตร หนา .05 
เมตร

2. ช่วงที่2 กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 384 เมตร หนา 0.05 
เมตร

3. ช่วงที่3 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 234 เมตร หนา 0.05 
เมตร

 กล้องวงจรปิด จ านวน 4 จดุ
 10 ตัว ดังนี้                   
  1. หน้าบ้านนางเกสร 3 ตัว

 2. หน้าบ้านผู้ช่วยวนัดี 3 ตัว

 3. หน้าบ้านนางอุทัย 2 ตัว

 4. แยกโคกหาดใต้ 2 ตัว

62 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนายค า
รณ พรทิศ ถึงบ้านนางบุญส่ง ทศพร หมู่ 10

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
และลดความเสียหายของผิว
จราจร

ท่อระบายน้ า ขนาด 1.00*
1.00 เมตร ยาว 165 เมตร
 พร้อมบ่อพัก

0        700,000        700,000            70,000                    -   ถนน 1 สาย  ปราศจากปัญาหา
น้ าท่วงขัง และยดื
อายกุารใช้งาน
ของผิวจราจร
บริเวณดังกล่าว

กองช่าง

63 โครงการขุดลอกคลองบอนในที่    สาธารณปรพ
โยชน์ หมู่ 10 (บ้านเนินหินต้ัง)

เพือ่เก็บน้ าไวใ้ช้ส าหรับ
การเกษตรในฤดูแล้ง

สระน้ า 1 แห่ง เนื้อทื่ 1 ไร่ 0 0     1,000,000       1,000,000       1,000,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่10 
มีน้ าเพียงพอใน
การท าการเกษตร

กองช่าง

11

       150,000        150,000                    -                      -     61  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดสายในหมู่บ้านเนิน
หินต้ัง หมู่ 10

0 เพือ่ความสะดวกและปลอดภัย
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่างเพือ่ให้ประชาชนเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 กล้องวงจรปิด 
10 ตัว

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

 กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ 9 จากเขตติดต่อหมู่ 7 ถึงเขตหมู่ 12 
(เสริมผิวจราจร)

0     1,600,000     1,600,000 -                                   -   ถนน 1 สาย  ประชาชนหมู่ 7,9
 และ 12 มีความ
สะดวกในการ
เดินทางและปรัห
ยดัพลังงานได้มาก
ขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการต่อเนื่อง 
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64 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์ติ

กคอนกรีต จากจุดเชื่อต่อถนนลาดยางกับ
ถนน คสล. เดิม ถึงส้ินสุดถนน คสล. หมู่ 11

เพือให้ประชาชนหมู่ 11 
สามารถดินทางสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว มเตร หนา 
0.05 เมตร

0 0   1,900,000     1,900,000                 -   ถนน 1 สาย ประขาชน
เดินทางได้สะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์ติ
กคอนกรีต จากสามแยกเชื่อมถนนยางทาง
หลวงชนบท หมู่ 12 ถึงเขตติดต่อหมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้ สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,253 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

0 0   2,330,000     2,330,000                 -   ถนน 1 สาย ประชาชน
เดินทางได้สะดวก
 รวดเร็ว และ
ปลอดถัยมากขึ้น

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจา่ยข่าวและ
ระบบเสียงตามสายภายในต าบล หมู่ 1-12 
(ยกเวน้หมู่ 2 และหมู่ 8)

เพือ่ให้ประชาชนใด้รับข่าวสาได้
อยา่งทั่วถึง

 หอกระจายข่าวและระบบ
เสียงตามสายทุกบ้าน หมู่ 
1-12 (ยกเวน้หมู่ 2 และหมู่
 8 )

0 0        150,000         150,000         150,000 จ านวน 10 แห่ง ประชาชนได้รับ
ข้อมูลสารได้อยา่ง
ถั่วถึง

กองช่าง

67 โครงการเจาะบ่อบาบาล หมู่ที่ 1 (บ้านนา) เพือ่ให้ประชาชน หมู่ 1 (บ้าน
นา) มีน้ าอุปโภคอยา่งเพียวพอ

บ่อบาบาล 1 บ่อ ลึกอยา่ง
น้อย 40 เมตร

0 0 0       1,000,000                    -    จ านวน 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าอุป
โถคเพียงพอตาม
ความต้องการ

กองช่าง

68 โครงการสร้างระบบประปาบ้านหนองแก้ว หมู่ 2 เพือ่ให้ประชาชน หมู่ 1 มีน้ า
อุปโภคอยา่งเพียงพอ

ระบบประปา 1 แห่ง 0 0     2,500,000       2,500,000       2,500,000 ระบบประปา 1
 แห่ง

ประชาชนบ้าน
หนองแห้วอุปโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

69 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง

เพือ่บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกรดถนน
คอนกรีต (คสล.) ยางมะตอยส าร
เร็จรูปอาคารสถานที่ที่อยูใ่น
ความดูแลของ อบต. หรืออยูใ่น
ความรับผิดชอบของ อบต.

บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกรดถนน
คอนกรีต (คสล.) ยางมะตอย
ส าเร็จรูปอาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลของอบต. หรือ
อยูใ่นความรับผิดชอบของ 
อบต.

0 0        100,000                    -                      -   ถนนคอนกรีต 
(คสล.) ยางมะ
ตอยส าเร็จรูป
อาคารสถานที่ที่
อยูใ่นความดูแล
ของ อบต. หรือ
อยูใ่นความดูแล
ของ อบต.

ถนนลูกรัง ถน
คอนกรีต (คสล) 
ได้รับการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม

กองช่าง

12

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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70 โครงการจดัซ้ือซัมเมอร์สขนาด 1.5  HP- 2 HP 

พร้อมอุปกรณ์เพือ่ใช้งานทดแทน หมู่ 8
เพือ่ใช้ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
ของประปาหมู่บ้าน

ทดแทนของเดิมที่ช ารุดของ
ประปาหมู่บ้าน

0 0      100,000                 -                   -   ระบบประปา 1
 แห่ง

ประปาได้รับการ
บ ารุงและซ่อมแซม

กองช่าง

71 โครงการจ้างเหมาล้างบ่อบาดาล พร้อมเป่า พื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค/บริโภคอย่างพอเพียง

คุณภาพน้ าน้ าได้รับ
มาตรฐาน ในการอุปโภค
และบริโภค

0 0          7,730                 -                   -   ระบบประปา 
1 แห่ง

คุณภาพน้ าที่ดี
และได้รับ
มาตรฐาน

กองช่าง

72 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนน
ซอยบ้านโคกหมู่ 8

เพื่อระบายไม่ให้เกิด จาก
ท่วมขัง

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนลอดขนาด 0.06*
1.00 จ านวน 8 ท่อน

0 0        25,000                 -                   -   จ านวน 1 จุด ลดการเกิดน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

73 โครงการคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หมู่บ้าน

เพือ่การพัฒนาในเขตต าบล
หนองแก้วให้น่าอยู่

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
ต าบลหนองแก้ว

0 0      120,000       120,000     1,200,000 ปีละ 1 คร้ัง หมู่บ้านชุมชนใน
เขตต าบลหนอง
แก้วได้รับการ
พัฒนาให้เป็นพืน้ที่
ที่น่าอยู่

ส านัก ปลัด

74  โครงการขุดลอกคลองและก าจดัวชัพืชในแหล่ง
น้ าคลองงอุ่นยาหมู่ 9

เพือ่ให้แหล่งน้ าสามารถใช้งานได้
 อยา่งสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าคลอง อุ่นยากวา้ง 8 
เมตรยาว 5,900 เมตร

0 0      206,500       206,500       206,500 ปีละ 1 คร้ัง ไขปัญหาน้ าท่วม
และ ส่ิงขีด
ขวางทางน้ าได้

กองช่าง

75  โครงการขุดลอกคลองและก ากัดวชัพืชในแหล่ง
น้ าคลองอีกง หมู่ 3

เพือ่ให้แหล่งน้ าสามารถใช้งาน
ได้อยา่งสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าคลองอีอง วา่ง 5 
เมตรยาว 1,600 เมตร

0 0        56,000         56,000         56,000 ปีละ 1 คร้ัง ไขปัญหาน้ าท่วม
และ ส่ิงขีด
ขวางทางน้ าได้

กองช่าง

76 โครงการขุดลอกคลองและก าจดัวชัพืชในแหล่งน้ า
คลองตาเพ็ง หมู่ 3

เพือ่ให้แหล่งน้ําแต่สามารถใช้
งานได้อยา่งสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าสระกุดตาเพ็ง วา่ง 8
 เมตรยาว 100 เมตร

0 0 0       440,000                 -   ปีละ 1 คร้ัง แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและ ส่ิงกีด
ขวางทางน้ า

กองช่าง

77 โครงการขุดลอกคลองและก าจดัวชัพืชในแหล่ง
น้ าหนอง สัมพันธ ์หมู่ 7

เพือ่ให้แหล่งน้ าสามารถใช้งาน
ได้อยา่งสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าคลองหนองสัมพันธ์
กวา้ง 8 เมตรยาว 1,200 
เมตร

0 0      800,000       800,000       800,000 ปีละ 1 คร้ัง แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและส่ิงกีด
ขวางทางน้ า

กองช่าง

78  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบคอนกรีต บ้าน
โคกเขื่อนหมู่ 12

เพือ่กักเก็บน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง ฝ่ายน้ าล้นแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 30 เมตรยาว 54
 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร

0 0 0     3,000,000                 -   ปีละ 1 คร้ัง สามารถกักเก็บน้ า
ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง

13

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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79 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ สปริงเวย ์8ลองอกีง 

หมู ่3
เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ฝ่ายน้ าล้นแบบสปริงเวยก์ว้าง 7 

เมตรยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1
 เมตร

0 0 0                      -           5,000,000 ปีละ 1 คร้ัง สามารถกกัเกบ็น้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง

80 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมซัมเมอร์ หมู ่3 ประชาชนหมู ่3 ได้ม ีน้ า อปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

บ่อบาดาล 1 บ่อ 0 0          200,000            200,000                      -   จ านวน  1 บ่อ ประชาชนหมู ่3 ได้มี
น้ า อปุโภคบริโภค
อยา่งพอเพียง

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นหมู ่10 ใหป้ระชาชนหมู ่10 ได้มแีหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรในฤดูแล้งและ
ปัญหาน้ าท่วม

ฝายน้ าล้น กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร 

0 0        3,000,000         3,000,000         3,000,000 จ านวน 1 ฝาย ประชาชนมแีหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อยา่งเพียงพอใน
จ านวน 171 
ครัวเรือน

กองช่าง

82 การกอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ คอนกรีตแบบเสริมเหล็ก 
ช้างคลานหมู ่11

เพือ่ใหป้ระชาชน หมู ่11 ได้มี
แหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรในฤดู
แล้ง และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ฝายน้ าล้นแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเล็ก กว้าง15 เมตร 
ยาว 15 เมตร

0 0 0         3,000,000                      -   จ านวน 1 ฝาย ประชาชนมแีหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อยา่งเพียงพอในฤดู
แล้งจ านวน 113 
ครัวเรือน

กองช่าง

83 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นบ้านโคกเขือ่น หมู ่12 เพือ่ใหป้ระชาชนหมู ่12 ได้มแีหล่ง
น้ าส าหรับการเกษตรในฤดูแล้งและ
ป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ฝายน้ าล้น ว่าง 25 เมตร ยาว 
30 เมตร

0 0        3,000,000         3,000,000         3,000,000 จ านวน 1 ฝาย ประชาชนมแีหล่งน้ า
 ส าหรับการเกษตร
อยา่งเพียงพอ ในฤดู
แล้ง

กองช่าง

84 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นบ้านประเภท หมู ่8 เพือ่ใหป้ระชาชนหมู ่8 ได้มแีหล่ง
น้ าส าหรับการเกษตรในฤดูแล้งและ
ป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ฝายน้ าล้นกว้าง 7 เมตรยาว 16 
เมตร ลึก 7 เมตร

0 0 0            150,000                      -   จ านวน 1 ฝาย ประชากรมแีหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
อยา่งเพียงพอ ในฤดู
แล้ง

กองช่าง

85 โครงการจดัท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด หมู ่1 - 12  ป้องกนัน้ าท่วมขงัและสามารถกกั
เกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 1.5 เมตร  เมตรยาว
 1.5 เมตร สูง 1.5  เมตร 
หมูบ่้านละ 2 บ่อ

0 0            72,000              72,000                      -   จ านวน 24 บ่อ  สามารถป้องกนัน้ า
ท่วมขงัและสามารถ
กกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง

กองช่าง

86 โครงการขดุลอกหนองโหนด หมู ่9 เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เนือ้ที ่1 ไร่ 0 0        2,000,000                      -                        -   จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้มนี้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

14

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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87 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบ้านนาหมู่ 1 เพือ่ให้ฝ่ายขายสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ และประสิทธภิาพ
ซ่อมแซมฝายหมู่ 1 0 0     2,000,000                    -                      -   จ านวน 1 แห่ง สามารถใช้งานได้

ตามปกติและมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

88 โครงการลงดินลูกรัง (ดินเสริมลูกรัง)จากถนนเดิม
(อบจ.) บ้านหนองแก้วหมู่ 2 บ้านค าโตนดหมู่ 4

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 6 เมตรยาว 783
 เมตร

0 0     3,288,600       3,288,600       3,288,600 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้
อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ช่วงที่ 1 กวา้ง 3 เมตรยาว 
60 เมตร

ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาง 
190 เมต

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไหล่ทางจากบ้านนายบุญ
เลิศ ถึงทางสาธารณะ หมู่ 1

เพือ่ให้ชุมชนเกิดความส่องสวา่ง 
ในชุมชน สร้างความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน

ขยายไหล่ทาง หมู่ 1 จ านวน
 10 จดุ

0 0 0            50,000                    -   จ านวน 1 สาย ชุมชนความส่อง
สวา่งในชุมชน 
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน

กองช่าง

91 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายบรรจง เทียมครู ถึงเขตชลประทาน 
หมู่ 7,9

เพือ่ระบายน้ าท่วมขัง ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.4*
1 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร 

0 0 0         500,000                    -   จ านวน 1 จดุ ประชาชนมีปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

92 โครงการ ปรับปรุงถนนทางจากบ้านนางหอมจนัทร์ 
ชลประทาน หมู ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กว้าง 4  เมตร ยาว 155 เมตร 0 0 0            200,000                      -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนอง
ชุมพล หมู ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป-
มาได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กว้าง  4 เมตร ยาว 579 เมตร 0 0 0         1,700,000                      -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

94 โครงการปรับปรุงอเนกประสงค์ หมู ่1 เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
การท ากจิกรรมต่างๆ

อาคารกว้าง 8.2 เมตร ยาว 13 
เมตร

0 0 0            200,000                      -   จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการท า
กจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

15

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

89 โครงการถนนคสล. จากถนน ท่าโพธิ-์เนินเป้า 
บ้านนาบุญศรี สุดเรือง หมู่ 3 ( สุดสาย)

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย

0 0 0         658,000         658,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้

อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง
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95 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนาง
ส ารวย ถึงคลองหนองโหมด หมู่ 9

เพื่อเปิดทางระบายน้ าไหล 
ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.4*1 เมตร ระยะทาง 
180 เมตร

0 0 0       500,000                 -   จ านวน 1 แห่ง สามารถเปิดทาง
ระบายน้ าไหล
ไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง

กองช่าง

96 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน              
ผู้ช่วยยอนุชิตถึงคลองหนองโหนด หมู่ 9

เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

ระยะทาง 1 สาย 0 0 0       500,000                 -   จ านวน 1 แห่ง ชุมชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางมะลิ
 เสนารัมย์ ถึงป่าช้าโอนลันซา

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 
900 เมตร

0 0 0     2,000,000     2,000,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

98 โครงการซ่อมแซมฝายน้ ากักเก็บน้ าบ้านนา หมู่ 1 เพื่อให้ฝายสามารถใช้งานได้
ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมฝาย หมู่ 1 0 0 0       100,000       100,000 จ านวน 1 แห่ง ฝายสามรถใช่
งานได้ตามปกติ
และมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

99 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ถนนสายโคกยายมล  หมู่
 2

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยัปริมาตรดินลูกรัง 600 ลูกบาศกเ์มตร 0 0 0 100,000           -                   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

100 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น คลองหลอดหมู ่2 เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อปุโภค บริโถค

ฝายน้ าล้นคลองหลอด 0 0 0            600,000                      -   จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมนี้ า
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

101 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางสังวาล ไชย
ยนัต์ ถงึบ้านนางเยน็ ชูสลับ หมู ่10

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจร ไป-
มา ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 270 
เมตร

0 0 0            800,000                      -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

102 โครงการกอ้สร้างฝายน้ าล้น คลองตาเหม เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ฝายน้ าล้นคลองตาเหม 0 0 0            600,000                      -   จ านวน 1แหง่ ประชาชนมนี้ า
ส าหรับการเกษตร
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

103 โครงการกอ่สร้างถนนน คสล. จากศาลาประชาชคม หมู่
 10 ถงึบ้านนายนหลอก ชูสลับ

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจร ไป-
มา ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3 เมตร นาว 64 
เมตร

0 0 0            200,000                      -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

16

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
104 โครงการปรับปรุงถนนดินอ่อนให้เป็นถนนบูกรัง 

สายที่ผ่านที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าหนองจงิ หมู่
 2

พือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา อยา่งสะดวกและปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,027 เมตร

0 0 0         100,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนมาสารถ
สัญจรไป- มา 
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

105 โรงการขุดลอกหน้าฝายคลองหนองแก้ว หมู่ 2 เพือ่ให้มีน้พเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ระยะทาง 4,400 เมตร (ขอ
ใบรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ใบ
อุทิศ)

0 0 0         200,000         200,000 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

กองช่าง

106 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางเพิม่จากบ้านจรีุ สี
หราช ถึงบ้านนางอานนท์ สาลีค า และจากบ้าน
นายสมพงษ์ ถึงบ้านนายบรรจง หมู่ 10

เพิม่ความส่องสวา่งให้ชุมชนลด
ปัญหาความเส่ียงต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทาง หมู่ 10 
จ านวน 2 จดุ

0 0 0            70,000                    -   จ านวน 20 จดุ เพิม่ความส่องสวา่ง
ให้ชุมชนลดปัญหา
ความเส่ียงต่อชีวติ
และทรัพยสิ์น

กองช่าง

107 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านผู้ช่วยอนุชิตถึง
คลองหนองโหมด หมู่ 9

เพือ่ให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง ระยะทาง 1 สาย 0 0 0         500,000                    -   จ านวน 1 สาย ชุมชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถึง

กองช่าง

108 โรงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางมะลิ เสนา
รัมย ์ถึงป่าช้าโอลัลซา

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจน
ไป- มา อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร

0 0 0       2,000,000       2,000,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมาสารถ
สัญจรไป- มา 
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

109 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายโคกยายมล 
หมู่ 2

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจน
ไป- มา อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ปริมาตรดินลูกรัง 600 
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0         100,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนมาสารถ
สัญจรไป- มา 
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองหลอด หมู่ 2 เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภค

ฝายน้ าล้นคลองหลอด 0 0 0         600,000                    -   จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

111 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต 
ถนนสายบ้านนายประเสริฐ  เจริญดา

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจน
ไป- มา อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง เมตร ยาว7 เมตร 0 0 0         700,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

17

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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112 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนน

สายจากหน้าวัดพรมประสิทธิ์ถงึบ้านนางอรุณ หมู ่3
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป-
มาได้อยา่งสะดวก และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 800 
เมตร

0 0 0            200,000                      -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อยา่ง
สะดวก และปลอดภยั

กองช่าง

113 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากวัดเกา่ ถงึบ้านนาง
หอมจนัทร์ จารัญ หมู ่12 (สุดซอย)

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป-
มาได้อยา่งสะดวก และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 221 
เมตร

0 0 0            500,000                      -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อยา่ง
สะดวก และปลอดภยั

กองช่าง

114 โครงการเสริมผิดลาดยางแอสฟิลท์ติกกคอนกรีต 
สายแยกไปบ้านนายอุทัย พรหมเปลว ถึงสุดถนน
คอนกรีตหมู่ 3

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
155 เมตร

0 0 0         200,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไปบ้านนานาย
อุทัย พรหมเปลว ถึงสุดซอย

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

ปริมาตรดินลูกรัง 60 
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0         700,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

116 โครงการติดต้ังไฟไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน บ.เกาะ
ยายหนัก หมู่ 3

เพืม่เพิม่ความส่องสวา่งให้กับ
ชุมชนลดปัญหาความเส่ียงต่อ
ชิวตและทรัพย์

ติดต้ังไฟไหล่ทาง จ านวน 20
 จดุ

0 0 0         100,000                    -   จ านวน 20 จดุ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมับัติ 
อยูแ่ก้ว ถึงบ้านนายวชิัย กล่ินไกล หมู่ 12

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว เมตร 0 0 0         200,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้
อยา่งสะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

118 โครงการสร้างหอกระจา่ยข่าว บ้านเกาะยายหนัก
 หมู่ 3 พร้อมห้องควบคุม

เพือ่ใหการประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนในพืน้ที่
ทราบอยา่งทั่วถึง

อาคารขนาด 4*4  จ านวน 1
 แห่ง

0 0 0         300,000                    -   จ านวน 1แห่ง ประชาชนรับรู้
ข่าวสารได้อยา่ง
ทั่วถึง

กองช่าง

119 โครงการสร้างฝายน้ าล้นปลายคลองอีกง หมู่ 3 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ฝายน้ าล้นปลายคลองอีกง 0 0 0       1,500,000                    -   จ านวน 1 ฝาย  สามารถแก้ไข
ปัญาหาน้ าท่วมได้

กองช่าง

18

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากทางเขา้ซอยบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
เพื่อให้ชมุชนมไีฟฟ้าใชชอ้ยา่งทั่วถงึ ระยะทาง 1 สาย 0 0 0          500,000                     -   จ านวน 1 แห่ง ชมุชนมไีฟฟ้าใช้

อยา่งทั่งถงึ
กองชา่ง

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเนินกอ่ ซอย 3 ถงึซอยบ้าน
นายณรงค์ หมู่ 4

เพื่อให้ชมุชนมไีฟฟ้าอยา่งทั่วถงึ ระยะทาง 1 สาย 0 0 0          400,000                     -   จ านวน 1 แห่ง ชมุชนมไีฟฟ้าใช้
อยา่งทั่งถงึ

กองชา่ง

122 โครงการติดต้ังไฟไหล่ทางเพพิ่มจากซุ้มวดัเกาะพันซา
 หมู่ 6

เพื่อให้ชมุชนมไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อยา่งทั่วถงึ

ติดต้ังไฟไหล่ทาง 0 0 0             50,000                     -   จ านวน 12 จดุ ชมุชนมไีฟฟ้าใช้
อยา่งทั่งถงึ

กองชา่ง

123 โครงการซ่อมแซมไฟไหล่ทางบ้านเนินกอ่ หมู่ 4 ดพื่อให้ชมุชนมไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อยา่งทั่วถงึ

ซ่อมแซมไหล่ทาง 0 0 0          300,000                     -   จ านวน 18 จดุ ชมุชนมไีฟฟ้าใช้
อยา่งทั่งถงึ

กองชา่ง

124 โครงการวา่งท่อระบายน้ าจากบ้านนายชนะถงึบ้าน
นายปรัชญา หมู่ 6

เพื่อแกไ้ขปัญหาการระบายน้ าใน
ชมุชน

0 0 0          300,000                     -   จ านวน 1 แห่ง ชมุชนไมม่ปีัญหา
น้ าท่วม

กองชา่ง

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางเข้าเกาะ
กลางถึงบ้านคลองชลประทาน หมู่ 7

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
122 เมตร

0 0 0         500,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา ได้
อยา่งทั่วถึง และ
ปลอดภัย

กองช่าง

126 โครงการเสริมถนนลูกรัง สายจากแยกหนองแห้ว
ถึงประตูประบายน้ าชลประทาน พร้อมวางท่อ 
จ านวน 4 จดุ หมู่ 5

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนากวา้ง 6 เมตร ยาว 7 
เมตร จ านวน จดุ

0 0 0       1,500,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา ได้
อยา่งทั่วถึง และ
ปลอดภัย

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนาย
พัทยาถึงถนนลาดยาง หมู่ 7

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
100 เมตร

0 0 0         400,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา ได้
อยา่งทั่วถึง และ
ปลอดภัย

กองช่าง

127 โครงการขยายไฟฟ้าจากแยกหนองแห้วไปทาง
ประตูระบายน้ าชลประทาน หมู่ 5

เพือ่ให้ประชาชนมรไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึง

เขตไฟฟ้า จ านวน 18 จดุ 0 0 0            60,000                    -   จ านวน 18 จดุ ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา ได้
อยา่งทั่วถึง และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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128 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางเพิม่จากแยกบ้าน

หนองแห้วถึงบ้านนางประมวล ทารัตน์ หมู่ 5
เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง

ติดต้ังไฟไหล่ทางจ านวน 13 
จดุ

0 0 0            50,000                    -   จ านวน 12 จดุ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์

กองช่าง

129 โครงการวางท่องประปา เปล่ียนจากขนาด 2 นิ้ว 
เป็นขนาด 3 นิ้ว หมู่ 7

เพือ่แก้ปัญหาเร่ืองน้ าอุปโภค 
บริโภค และเกษตร

เปล่ียนท่อลอดจากขนาด 2 
นิ้ว เป็นขนาด 3 นิ้ว ยาว 
710 มตร

0 0 0         300,000                    -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไข
ปัญหาเร่ือวน้ า
อุปโภค บริโภค
และเกษตร

กองช่าง

130 โครงการขยายเขตระบบประปาจากแยกหนอง
แห้วไปประตูระบายน้ าขลประทาน หมู่ 5

เพือ่แกไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ระยะทาง 700 เมตร 0 0 0         300,000                    -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า

กองช่าง

131 โครงการขยายเขตระบบประปาจากบ้านนาง
ประมวลถึงบ้านนางมา หมู่ 5

เพือ่แก้ไขปัญหาการขนาด
แคลนน้ า

ระยะทาง 250 เมตร 0 0 0         150,000                    -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไข
ปัญหาขาดคลอนน้ า

กองช่าง

132 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์ติกจากบ้าน
ยางบุญชื่อถึงบ้านนางประมวลเพลิงพิศ (ช่วงที่ 1
 ) หมู่ 8

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 282 
เมตร

0 0 0         400,000                    -   จ านวน 1 แห่ง ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกหนองแห้ว
ถึงประตูระบายน้ าชลประทาน หมู่ 5

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 0 0 0       2,900,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

134 โครงการติดต้ังหอกระจายขา่วภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองแห้ว หมู่ 5 จ านวน 10 จดุ

เพื่อเป็นการประชาสัมพนธข์า่ว
มสารขอ้มลูให้กบัประชาชน
รับทราบ

ติดต้ังหอกระจายขา่วภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 5

0 0 0          100,000                     -   จ านวน 1 แห่ง สามารถ
ประชมัพันธ์
ขา่วสารขอ้มลูให้
ประชาชนรับทราบ
ได้อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

135 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์ติกจากบ้าน
นางบุญชื่นถึงบ้านนางประมวล เพลิงพิศ หมู่ 8 
(ช่วงที่ 2 )

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

กวา้ง 3 เมตร ยาว 488 เมตร 0 0 0         550,000                    -   จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง
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136 โครงการขยายถนน คสล. สายโคกอู่ทอง-โคกเขื่อน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

ระยะทาง 3,000 เมตร 0 0 0       2,000,000                    -   

จ านวน 1 สาย

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย กองช่าง

137 โครงการก่อสร้างถังประปาขนาดใหญ่พ้อมระบบ
และวางท่อส่งน้ าบ้านเกาะพันซา หมู่ 6

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคอยา่งพเยงพอ

ถังประปาขนาดใหญ่พร้อม
ระบบและวางท่อส่งน้ า

0 0 0       6,000,000                    -   จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

138 โครงการขุดลอกคลองหนองแก้วจากสะพานหมู่ 6
 ถึงสุดเขตหมู่ 6

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 2,600 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร

0 0 0         960,000                    -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไข
ปัญห่น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

139 โครงการขุดลอกคลองหนองกวาง หมู่ 6 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 720 เมตร กวา้ง 
8 เมตร

0 0 0       2,584,800                    -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไข
ปัญห่น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

140 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางจากบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ถึงบ้านนายปรัชญา ศรีภักดี หมู่ 6

เพือ่เพิม่ความส่องสวา่งให้กับ
ชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทาง จ านวน 
35 จดุ

0 0 0       2,584,800                    -   จ านวน 35 จดุ เพิม่ความส่องสวา่ง
ให้กับชุมชน

กองช่าง

141 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางจากบ้านนายปรัชญา
ถึงบ้านนายสมจติร หมู่ 6

เพือ่เพิม่ความส่องสวา่งให้กับ
ชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทาง จ านวน 
18 จดุ

0 0 0       2,584,800                    -   จ านวน 18 จดุ เพิม่ความส่องสวา่ง
ให้กับชุมชน

กองช่าง

142 โครงการกอ่สร้างเสาธงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแกว้แห่งใหม่

เพื่อจดัองค์ประกอบด้าน
สถานศึกษา (ทางการศึกษา) ใช้
ในการกจิกรรมการศึกษา

 ยาว 3 เมตร เสาธงสูง 4 เมตร 0 0 0             30,000             30,000 จ านวน 1 จดุ จดัการ
องค์ประกอบด้าน
สถานศึกษา(ทาง
การศึกษา)ใช้
กจิกรรมการศึกษา

กองชา่ง

143 โครงการจดัท าป้ายชื้อหน้าที่ท าการองค์การบริการ
ส่วนหนองแกว้แห่งใหม่

เพื่อการจดัการส่ิงแวดล้อม
องค์การที่ดี

ป้ายชื่อหน้าที่การองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแกว้
แห่งใหม่

0 0 0          350,000          350,000 จ านวน 1 ป้าย หน่วยงานมกีาร
บริหารจดัการสิง
แวดล้อมองค์การที่ดี

กองชา่ง

144 โครงการจา้งท าประตูร้ัวที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพือ่การจดัการส่ิงแวดล้อม
องค์การที่ดี

ประตูร้ัว ขนาด 2*8 เมตร 
จ านวน 2 จดุ

0 0 0         150,000         150,000 จ านวน 2 จดุ หน่วยงานมีการ
บริหารจดัการสิง
แวดล้อมองค์การ
ที่ดี

กองช่าง
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145 จ้างหมาติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง บริเวณก าแพง

ที่ท าการองค์การบริหารสวนต าบลหนองแก้ว
แห่งใหม่

เพื่อการจัดการสิงแวดล้อม
องค์การที่ดี

โคมไฟจ านวน 200 จุด 0 0 0       200,000       200,000 จ านวน 200 
จุด

หน่วยงานมีการ
บริหารจัดการสิง
แวดล้อม
องค์การที่ดี

กองช่าง

146 โครงการซ่อมแซมป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
นา หมู่ 1

เพื่อเป็นสัญลักษณ์บนแส้น
ทางคมนาคม

ซ๋อมแซมป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน จ านวน 2 จุด

0 0 0         50,000                 -   จ านวน 2 จุด พิ่มความสะดวก
ในการคมนาคม
บ่งบอกเส้นทาง
หรือพื้นที่ได้
อย่างชัดเจน

กองช่าง

147 โครงการขุดลอกคลองตาหลอดหมู่ 2 เพื่อแกไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 1,600 เมตร 
ยาว 7 เมตร

0 0 0       200,000                 -   จ านวน 1 สาย สามารถแกไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ได้ในชุทชนได้

กองช่าง

148 โครงการวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.04*1.00 เมตร จากศาลา
อเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 7

เพื่อแกไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 360 เมตร 0 0 0     1,000,000                 -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแกไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ได้ในชุทชนได้

กองช่าง

149 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางเพิ่มภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 จ านวน 20 จุด

เพื่อความส่องสว่างให่กับ
ชุมชน

ติดต้ังไฟไหล่ทาง จ านวน 
20 จุด

0 0 0       100,000                 -   จ านวน 20 จุด เพิ่มความส่อง
สว่างให้กับชุมชน

กองช่าง

150 โครงการขุดเจาะบาดาลก่อสร้างถังแชมเปญ
พร้อมระบบที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค บริโภค ขุดเจาะบาบาลก่อสร้างถัง
แชมเปญพร้อมระบบ

0 0 0         75,000                 -   จ านวน 1 แห่ง มีน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

151 โครงการก่อสร้างร้ัวที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแสดล้อมที่ดี

ร้ัวขนาดยาว 660 เมตร 0 0 0     3,000,000                 -   จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหาร
จัดการ
สภาพแวดล้อม
องค์การที่ดี

กองช่าง
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152 โครงการกอ่สร้างเสาธงท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแก้วแห่งใหม่
เพือ่ให้เกิดการบริหารจดัการ
สภาพแวดล้อมองค์การที่ดี

ก่อสร้างเสาธงง จ านวน 1 จดุ 0 0 0            80,000                    -   จ านวน 1 จดุ เกิดการบริหาร
จดัการ
สภาพแวดล้อม
องค์การที่ดี

กองช่าง

153 โครงการก่อสร้างถมดินที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพือ่ให้เกิดการบริหารจดัการ
สภาพแวดล้อมองค์การที่ดี

ถมดินปริมาตรดินถม 
35619 ลูกบาศก์เมตร ถม
สูงเฉล่ีย 3 เมตร

0 0 0       4,000,000                    -   จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหาร
จดัการ
สภาพแวดล้อม
องค์การที่ดี

กองช่าง

154 โครงการเสริมดินลูกปรับระดับที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพือ่ให้เกิดการบริหารจดัการ
สภาพแวดล้อมองค์การที่ดี

ปริมาตรดินลูกรังปรับระดับ 
4,115 ลูกบาศก์เมตร หนา 
เฉล่ีย .02 เมตร

0 0 0         700,000                    -   จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหาร
จดัการ
สภาพแวดล้อม
องค์การที่ดี

กองช่าง

155 โครงการก่อสร้างห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้ว

เพือ่ให้เกิดการบริหารจดัการ
สภาพแวดล้อมที่ดี,อ านวยควม
สะดวกให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

ตาบแบบที่ อบต.ก าหนด 0 0        250,000         250,000         250,000 จ านวน 1 แห่ง อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

กองช่าง

156 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางหมู่ 4 จากถนนสาย
หลักถึงเขตต าบลบุฝ้าย

เพือ่ให้ชุมชนมีความส่องสวา่ง
เพิม่ขึ้น

ขยายไฟทาวพืน้ที่หมู่ 4 0 0 0            50,000                    -   จ านวน 1 แห่ง ชุมชนเกิดความ
ส่องสวา่ง

กองช่าง

157 โครงการขยายไฟฟ้าเขตติดต่อระหวา่งหนองแก้ว
ถึงบุฝ้ายถึงบ้านนางนิ้ง ค าวชิัย หมู่ 4

เพือ่ให้ชุมชนมีความส่องสวา่ง
เพิม่ขึ้น

ขยายไฟทางพืน้ที่หมู่ 4 0 0 0            50,000                    -   จ านวน 1 แห่ง ชุมชนเกิดความ
ส่องสวา่ง

กองช่าง

158 โครงการก่อสร้างทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 จาก
ถนนลาดยางจากบ้านนางสร้อย ทารัตน์ ถึงสวน
นางกุหลาบ ยาจนัทา ถนนสาธารณะสายใหม่

เพือ่ให้สามารถ สัญจรไป - มา
อยา่งสะดวกและปลอดภัย

ตามแบบแปลนที่ อบตก าหนด 0 0 0         200,000                    -   จ านวน 1 แห่ง ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา ได้
อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วแห่ง
ใหม่

เพือ่ให้เกิดการบริหารจดัการ
สภาพแวดล้อมองค์การที่ดี

กวา้ง 6 เมตร ยาว 244 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่านสูนยก์ลาง 1 
เมตร จ านวน 2 ท่อ

0 0 0       1,000,000                    -   จ านวน 1 แห่ง กองช่าง
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160 โครงการเทลานคอนกรีตที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแก้วแห่งใหม่
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์การที่ดี

พื้นที่เทลานคอนกรีต 770
 ตารางเมตร

0 0 0       500,000                 -   จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหาร
จัดการ
สภาพแวดล้อม
องค์การที่ดี

กองช่าง

161 โครงการติดต้ังสัญญานไฟจราจร หมู่ที่ 3 เพื่อลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ติดต้ังสัญญาณไฟฟ้าจราจร 0 0 0       100,000                 -   จ านวน 1 แห่ง สามารถลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

กองช่าง

162 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนางสละ 
ถึงหนองยุ้งหมู่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ า ขนาด 60x1,500 เมตร 0 0 0       500,000                 -   จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไข
ปัญหาระบานน้ า

กองช่าง

163 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5   
           บ้านหนองแห้ว (บริเวณหนองบ้านไร่)

เพื่อให้ประชาชนได้
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้านและศาลาหลังเดิมอยู่
ในที่เอกชนซ่ึงไม่มีทางเข้า-
ออก

ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด

0 0 0     1,000,000                 -   จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บ้าน

กองช่าง

-           -            250,000    8,430,000   250,000      
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1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสามารถ ขนาด 493,000     493,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

จากแยกถนนลาดยางชว่งที่ 3 สะดวกและปลอดภัย ยาว 345 เมตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

(เสริมผิวจราจร) หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ

หมู่ที่ 1 หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,380 ตร.ม.

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหา ตามแบบแปลน อบต. 800,000     800,000     ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
พร้อมถังแชมเปญ/ซับเมริ์ส ความเดือดร้อนของ ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

และถังกรองน้ าบาดาล ประชาชนให้มีน้ าส าหรับ ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

หมู่ที่ 1 การอุปโภคบริโภค และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

อย่างพียงพอ

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหา ตามแบบแปลน อบต. 4,251,000  4,251,000  ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
บ้านหนองแก้ว ความเดือดร้อนของประชาชน ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

หมู่ที่ 2 ให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

บริโภค และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้คอนกรีต เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ส าหรับ ตามแบบแปลน อบต. 1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ปปช. มีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง

คลองหลอด การเกษตร/ภยัแล้ง ทีไ่ด้รับ เกษตร

หมู่ที่ 2 ประโยชน์

และความพึงพอใจ

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้คอนกรีต เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ส าหรับ ตามแบบแปลน อบต. 1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ปปช. มีน้ าใช้ส าหรับการ กองช่าง

คลองตาเหม การเกษตร/ภยัแล้ง ทีไ่ด้รับ เกษตร

หมู่ที่ 2 ประโยชน์

และความพึงพอใจ
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6 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อแกไ้ขปญัหา ตามแบบแปลน อบต. 2,845,000    2,845,000    ร้อยละของ ปปช. ประชาชนมีน้ า กองช่าง

พร้อมระบบวางท่อใหมท่ั้งหมด ความเดือดร้อนของ ทีไ่ด้รับ ส าหรับอุปโภค

หมู่ที่ 2 ประชาชนใหม้นี้ าส าหรับ ประโยชน์ บริโภค

การอปุโภคบริโภค และความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

อย่างพยีงพอ

7 โครงการก่อสร้างสะพานขา้มคลอง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ตามแบบแปลน อบต. 10,000,000  10,000,000  ร้อยละของ ปปช. ประชาชน กองช่าง

บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ไป สัญจรไป-มา ได้อย่าง *ปา่ช้าหนองจิก ทีไ่ด้รับ สามารถสัญจร

บ้านเกาะพันซา หมู่ 3 สะดวกและปลอดภยั ประโยชน์ ไป-มา

หมู่ที่ 2 และความพึงพอใจ ได้อย่างสะดวก

8 โครงการก่อสร้างขยายถนน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ตามแบบแปลน อบต./ ร้อยละของ ปปช. ประชาชน กองช่าง

เสน้โคกยายมน (อบจ.) สัญจรไป-มา ได้อย่าง หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ทีไ่ด้รับ สามารถสัญจร

หมู่ที่ 2 สะดวกและปลอดภยั ประโยชน์ ไป-มา
และความพึงพอใจ ได้อย่างสะดวก

9 โครงการขยายถนนเสน้ หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ตามแบบแปลน อบต. 5,000,000    15,000,000  ร้อยละของ ปปช. ประชาชน กองช่าง

ถึงหมู่ที่ 4 (บ้านค าโตนด) สัญจรไป-มา ได้อย่าง ทีไ่ด้รับ สามารถสัญจร

หมู่ที่ 2 สะดวกและปลอดภยั ประโยชน์ ไป-มา
และความพึงพอใจ ได้อย่างสะดวก

10 โครงการขยายถนนลกูรัง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ถนนลูกรังเดิม 496,000      496,000      ร้อยละของ ปปช. ประชาชน กองช่าง

ต่อจากถนนลาดยางเดิม สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้างเฉล่ีย 3.50 ม. ทีไ่ด้รับ สามารถสัญจร

พร้อมวางท่อลอด สะดวกและปลอดภยั ระยะทาง 311 ม. ประโยชน์ ไป-มา

สายทาง หมู่ที่ 2 ถนนลูกรังใหม ่กว้างเฉล่ีย 6 ม. และความพึงพอใจ ได้อย่างสะดวก

ระยะทาง 311 ม.

หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า 1,866

ตร.ม.
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11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 389,000     389,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

เชื่อมต่อถนนลาดยางจากทางหนองแก้ว สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

พ้ืนที่เขตหมู่ที่ 2 สะดวกและปลอดภยั ยาว 150 เมตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

ถึงต าบลบุฝ้าย หนา 0.15 เมตร และความพึงพอใจ

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

600 ตร.ม.

12 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อแกไ้ขปญัหา ท่อระบายน้ าขนาด 482,000      482,000      ร้อยละของ ปปช. สามารถแก้ไข กองช่าง

บ้านเกาะยายหนัก การระบายน้ า เส้นผ่านศูนย์กลาง ทีไ่ด้รับ ปัญหาน้ าท่วมได้

หมู่ที่ 3 0.60x1.00 ม. ประโยชน์

จ านวน 108 ท่อน และความพึงพอใจ

ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.60 ม. จ านวน 12 บ่อ

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 439,000     439,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

จากบริเวณหน้าศาลาประชาคม สะดวกและปลอดภยั ยาว 307 เมตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

บ้านเนินก่อถึงสามแยกร้านค้า หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ

บ้านนางเปิ้น  แมน้นิยม หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
หมู่ที่ 4 1,228 ตร.ม.
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14 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อแกไ้ขปญัหา ตามแบบแปลน อบต. 1,200,000  1,200,000  ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

พร้อมถังแชมเปญ/ซับเมริ์ส ความเดือดร้อนของ ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

พร้อมวางระบบท่อประปา ประชาชนใหม้นี้ าส าหรับ ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

หมู่ที่ 4 การอปุโภคบริโภค และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

อย่างพยีงพอ
15 โครงการก่อสร้างหอกระจายขา่ว เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ตามแบบแปลน อบต. 200,000     200,000     ร้อยละของ ปปช. การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ข่าวสารภายในหหมู่บา้น ทีไ่ด้รับ ทัว่ถงึ

ประชาชนรับรู้ข่าวสาร ประโยชน์ ประชาชนรับรู้

อย่างทั่วถึง และความพึงพอใจ ขา่วสาร

ทันเหตุการณ์

16 โครงการกปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 493,000     493,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

หมู่ที่ 5 สะดวกและปลอดภยั ยาว 345 มเตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,380 ตร.ม.

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 4,251,000  4,251,000  ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมถึงคลอง สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 3.50 เมตร ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

ชลประทาน สะดวกและปลอดภยั ยาว 100 เมตร ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
350 ตร.ม.

18 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ตามแบบแปลน อบต. 150,000     150,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ใช้ประโยชนแ์ละสะดวก ทีไ่ด้รับ ใช้ประโยชน์ศาลา

ปลอดภยั ประโยชน์ ประชาชน

และความพึงพอใจ
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19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 493,000     493,000     ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 3 เมตร ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

ต่อจากชว่งที่ 2 สะดวกและปลอดภยั ยาว 452 เมตร ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

หมู่ที่ 6 หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,356 ตร.ม.

20 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหา ท่อระบายน้ าขนาด 482,000     482,000     ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

จากบ้านนายสงัวรถึงสะพาน การระบายน้ า เส้นผ่านศูนย์กลาง ทีไ่ด้รับ การระบายน้ า

เกาะพันซา 0.60x1.00 ม. ประโยชน์

หมู่ที่ 6 จ านวน 108 ท่อน และความพึงพอใจ

ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.60 ม. จ านวน 12 บ่อ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 233,000      233,000      ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

เสริมเหลก็เชื่อมต่อถนน คสล. เดิม สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

ถึงวัดโคกอู่ทอง สะดวกและปลอดภยั ยาว 88 เมตร ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

สายทาง หมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร และความพึงพอใจ และปลอดภัย

หรือมี พ.ท. ไม่น้อยกว่า 
352 ตร.ม.

22 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 493,000      493,000      ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

คอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

(ต่อจากชว่งที่ 2) สะดวกและปลอดภยั ยาว 345 เมตร ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร และความพึงพอใจ และปลอดภัย

หรือมี พ.ท. ไม่น้อยกว่า 
1,380 ตร.ม.
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23 โครงการขดุลอกคลองสะเดา เพื่อแกไ้ขปญัหา กว้างเฉล่ีย 5 เมตร 250,000      250,000      ร้อยละของ ปปช. สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

จากถนนทางหลวงชนบท การระบายน้ า ยาว 300 เมตร ทีไ่ด้รับ การระบายน้ า

หมู่ที่ 8 หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า ประโยชน์

1,500 ตร.ม. และความพึงพอใจ

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 1,332,000    1,332,000    ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า 1 จดุ สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 3 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

สายปากทาง สะดวกและปลอดภยั ยาว 500 เมตร ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

บ้านนางเยี่ยม โคกระเวียง วางท่อ 1.00x1.00 และความพึงพอใจ และปลอดภัย

ถึงบ้านนางกลิ่น รูปสมวงค์ วางคู่ 2 แถว
หมู่ที่ 8 หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า 1,500

ตร.ม.

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 1,325,000    1,325,000    ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

จากบ้านนายสมยั แสงจา้ สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

ถึงบ้านนางสมนึก รอดจนัทร์ สะดวกและปลอดภยั ยาว 500 เมตร ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 8
หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า 2,000 และความพึงพอใจ และปลอดภัย

ตร.ม.

26 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขนาดถงัประปาแชมเปญ 665,000      665,000      ร้อยละของ ปปช. สามารถแก้ไข กองช่าง

บ้านประเถท น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 15 ลบ.ม. สูง 15.00 ม. ทีไ่ด้รับ ปัญหาความ
หมู่ที่ 8 พร้อมติดต้ังถงักรองสนิมเหล็ก ประโยชน์ เดือดร้อนของ

และอปุกรณ์ตามแบบ และความพึงพอใจ ประชาชน
ท.5--78

27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ กว้าง 5 492,000     492,000     ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง ยาว 280 ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

จากบ้านนายฐานะ สโีลหะ ถึงเขตติดต่อ สะดวกและปลอดภยั หนา 0.05 ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

บ้านโคกเขื่อน หรือม ีพ.ท. ไมน่้อยกว่า และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

หมู่ที่ 9 1,400 ตร.ม.
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28 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอส

ฟิลท์-ตกิคอนกรีต จากสามแยกเชื่อมถนน
ยางทางหลวงชนบท หมู่ 12 ถึงเขตตดิตอ่
หมู่ 9 (โครงการตอ่เน่ือง)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้ สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 
4เมตร ยาว 1,253 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

0 0   2,330,000     2,330,000 2,330,000    ถนน 1 สาย ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภยัมากขึน้

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาดกว้าง 4 เมตร 490,000      490,000      ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง ยาว 345 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

ถนนสายโคกหาด สะดวกและปลอดภยั หนา 0.05 เมตร ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 10 หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า 1,380 และความพึงพอใจ และปลอดภัย

ตร.ม.

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 1,551,000    1,551,000    ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

จากบบ้านนางมะล ิเสนารัมย์ สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 ม. ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

ถึงป่าชา้โอโลน้ซา พร้อมไหลท่าง สะดวกและปลอดภยั ยาว 345 ม.หนา 0.05 ม. ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

หมู่ที่ 10
หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า 3,000 และความพึงพอใจ และปลอดภัย

ตร.ม.

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาดกว้าง 3 เมตร 135,000      135,000      ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง ยาว 124 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

จากบ้านนางสงค์ ยาจนัทา สะดวกและปลอดภยั หนา 0.05 เมตร ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

ถึงศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็เก่า หรือม ีพ.ท.ไมน่้อยกว่า 372 และความพึงพอใจ และปลอดภัย

หมู่ที่ 11 ตร.ม.

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา เพื่อปรับปรุง ตามแบบแปลน อบต. 150,000      150,000      ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

ประชาคม ศาลาประชาคม ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมา

เน่ืองจากเกิดการช ารุด ใหส้ามารถใช้การได้ดี ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก

(โครงการต่อเน่ือง) และความพึงพอใจ และปลอดภัย

หมู่ที่ 11
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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33 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 494,000     494,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เดิม) สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 6 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

จากบ้านนายพยงุ สนิวงศ์ สะดวกและปลอดภยั ยาว 235 เมตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

ถึงบ้านนายสมพงษ์ ยาจนัทา หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ

(โครงการต่อเน่ือง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

หมู่ที่ 11 1,410 ตร.ม.

36 โครงการการเจาะบ่อบาบาลใหมพ่ร้อม เพื่อแกไ้ขปญัหา ตามแบบแปลน อบต.                   ระหว่างด าเนนิการ ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
พร้อมถังแชมเปญพร้อมปั้มน้ าครบ ความเดือดร้อนของ ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

อุปกรณ์ ประชาชนใหม้นี้ าส าหรับ ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

หมู่ที่ 11 การอปุโภคบริโภค และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

อย่างพยีงพอ
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 202,000     202,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง

จากบ้านนางหอมจนัทร์ จารัญ หมู่ที่ 12 สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 3 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

ถึงสดุซอย หมู่ที่ 12 สะดวกและปลอดภยั ยาว 100 เมตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

หมู่ที่ 12 หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
300 ตร.ม.

38 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 490,000     490,000     ร้อยละของ ปปช. ประชาชนสามารถ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ สัญจรไปมาได้อยา่ง

(ต่อจากชว่งเดิม) สะดวกและปลอดภยั ยาว 345 เมตร ประโยชน์ สะดวกและปลอดภยั

หมู่ที่ 12 หนา 0.05 เมตร และความพึงพอใจ

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,380 ตร.ม.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ
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39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาด 202,000     202,000     ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

จากบ้านนายบรรหยดั  ขาวทั่ว สัญจรไป-มา ได้อย่าง กว้าง 4 เมตร ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

สดุซอย สะดวกและปลอดภยั ยาว 76 เมตร ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

หมู่ที่ 12 หนา 0.15 เมตร และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
304 ตร.ม.

40 โครงการจดัซ้ือที่ดินทางเขา้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ อบต.หนองแกว้ 1,000,000  1,000,000  ร้อยละของ ปปช. สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
อบต.หนองแก้ว (แห่งใหม่) สัญจรไป-มา ได้อย่าง (แหง่ใหม)่ ทีไ่ด้รับ ความเดือดร้อนของ

สะดวกและปลอดภยั ประโยชน์ ปชช. ใหม้นี้ าส าหรับ

และความพึงพอใจ การอปุโภคบริโภคได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสตกิส์ แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ หมู่ 3

เพื่อสนับสนุนนส่งเสริมกลุ่ม
การเกษตรอินทรีย์ถายในต าบล
ให้มีความมั่นยั่งยืนและเข้มแข็ง

จ านวนกลุ่มเกษตร
อินทรรีย์ 2 กลุ่ม 
จ านวน สมาชิกอย่าง
น้อยกลุ่มละ5 คน

100,000     10,000      100,000     0 100,000     จ านวน 2 กลุ่ม มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์
เขิมแข็งในต าบล

ส านักปลัด

1

โครงการสัมมนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีการเกษตรคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ได้
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
และความรู้ในการประกอบ
อาชีพกี่เกษตรในท้องถิ่น

เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน
และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนประชาชน

ส านักปลัด1,100,000   จ านวน 13 กลุ่ม1 1,100,000   1,100,000    1,100,000       1,100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุนการด าเนินงานของหมู่บ้าน
เศรษกิจชุมชน หมู่ที่ 1-12

เพื่อสนับสนุนด าเนินงานกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน

จ านวนกลุ่มเศรษกิจ
ชุมชน ทั้ง12 หมู่ๆ ละ
 100,000 บาท

3 25,200        25,200        จ านวน 14 คน คณะกรรมการสูนยม์ี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรอินทรีย์

ส านักปลัด25,200      25,200       คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์จ านวน 14 ราย
ละ 12 คร้ัง

25,200       
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4 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม

แนวทางปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน

จดัอบรมฝึกอาชีพ 1 คร้ัง 100,000     100,000    100,000     100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ ลดรายจา่ยเพิม่รายได้
ใหก้บัประชาชนต าบล
หนองแกว้

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมการท าน้ ายา
อเนกประสงค์ในต าบลหนองแก้ว

เพื่อเป็นการลดจ่ายเพิ่มรายได้
ของประชาชน

จดัฝึกอบรม 1 คร้ัง 50,000       50,000      50,000       50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ สามารถลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ใหก้บัต าบลหนอง
แกว้ได้

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมอาชีพต าบลหนองแก้ว เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชน        ได้มีฝัดปลอดสายพิษเพื่อรับประทานจดัอบรมฝึกอาชีพ 1 คร้ัง 0 0 20,000       0 0 จ านวน 1 โครงการ ลดค่าใช้จา่ยในประชาชน
ต าบลหนองแกว้

ส านักปลัด

7 โครงการสัมพันธ์ภาพในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดินของบุคคลในครอบครัว

ต าบลหนองแก้ว 0 0 20,000       0 0 จ านวน 1 โครงการ บุคคลในครอบครัวมี
สัมพันธภาพอนัดี

ส านักปลัด

8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี

เพื่อสร้างเข้มแข็มของบทบาท
สตรี

จดัอบรมฝึกอาชีพ 1 คร้ัง 0 0 10,000       0 0 จ านวน 1 โครงการ สามารถสร้างความ
เขม้แขง็ของบทบาทสตรี

ส านักปลัด

1,375,200 1,285,200 1,425,200  1,275,200  1,375,200  

2

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตวัชี้วัด (KPI)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสตกิส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.5 แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการ "รักน้้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเป็นกาอนุรักษ์ น้้า 
อนุรักษ์ป่า โดยการจัด
กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่
ต้าบลหนองแก้ว

ประชาชนพื้นที่ต้าบลหนองแก้ว 0 0       10,000       30,000       30,000 ปีละ 1 คร้ัง พื้นที่ในต้าบลหนองแก้ว
แก้วป่าละน้้าที่อุดม
สมบรูณ์

ส้านักปลัด

3 โครงการจัดท้าธนาคารน้้าใต้ดิน
ตามต้นแบบการจัดการน้้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อจัดทพธนาคารใต้ดิน
ตามต้นแบบการจัดการน้้า

การจัดการน้้าใต้ดิน 0 0       30,000       30,000       30,000 ปีละ 1 คร้ัง จัดการน้้าใต้ดินเป้นไป
ตามแบบการจัดการน้้า
ตามปรัชญาตามแบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน

ส้านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างจิต
ส้านักในการร่วมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ประชาชนต้าบลหนองแก้ว 0 0       10,000       30,000       30,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

ส้านักปลัด

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกผักริมร้ัว เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ได้มีผักปลอดสารพิษเพื่อ
รับประทาน

จัดฝึกอบรม 1 คร้ัง     100,000 100,000    100,000    100,000    100,000    จ้านวน 1 โครงการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน
ต้าบลหนองแก้ว

ส้านักปลัด
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5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรต้าบลหนองแก้ว
อย่างยั่งยืนสู่เศษรฐกิจพอพียง

ประชาชนในต้าบลหนองแก้ว 0 0 10,000            30,000       30,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

ส้านักปลัด

6 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขต
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเทอดพระเกียรติและ
สนองพระราชด้าริ

จัดซ้ือพันธุ์ไม้ต่างๆเพื่อใช้ปลูก
ในถานที่เขตต้าบลหนองแก้ว

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ปีละ 1 คร้ัง พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น 
และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ส้านักปลัด

7 โครงการปล่อยปลาและสัตว์น้ า
เฉลิมพระเกียรตฯิ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้้าในพื้นที่ต้าบลหนอง
แก้ว

ต้าบลหนองแก้ว  -  -  -     100,000     100,000 ปีละ 1 คร้ัง สัตว์น้้า เช่น ปลา ไม่สูญ
พันธุ์

อบต.หนองแกว้/
สนง.ประมงฯ

150,000   150,000    210,000    370,000    370,000    

2

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสตกิส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.6 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
อุดหนุนเฉพาะกิจ

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผู้สูงอายุในต าบลในต าบลได้รับ
เบี้ยยังชีพ ควบถ้วน

   5,862,000     5,862,000    5,862,000  5,862,000  5,862,000 จ านวน ผู้ที่
ได้รับสิทธิ์

คุณภาพชีวิต ของ
ผู้สูงอายุในต าบล ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์

ป่วยเอดส์ได้รับการบริการ
ช่วยเหลือตามจ านวน

        96,000         96,000         96,000       96,000       96,000 จ านวน 16 คน สามารถด ารงชีวิตได้ใน
สังคม

ส านักปลัด

4 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
อุดหนุนเฉพาะ

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดของผู้พิการร้อนจน
สามารถอยู่ได้

ผู้พิการทุกประเภทในต าบล
ได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจ านวน

   1,008,000     1,008,000    1,008,000  1,008,000  1,008,000 จ านวน 123 คน คุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ในต าบลดีขึ้น

ส านักปลัด

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

ปีละ 1 คร้ัง จ่ายเงินอุดหนุนกองทุน
ครบถ้วนถูกต้อง

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชน
ต าบลหนองแก้ว

เพื่อจ่าย อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบล
หนองแก้ว

ปีละ 1 คร้ัง      299,300 299,300      299,300     299,300    299,300    



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
คงอยู่คู่กันตลอดไปสร้าง
ความสัมพันธ์แก่บุคคลใน
ครอบครัว และเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับผู้สูงอายุ

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
หนองแก้ว ผู้น าชุมชน คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ต าบลหนองแก้ว ได้
ร่วมแสดงความรักและความ
เคารพและความกตัญญู ต่อ
ผู้สูงอายุ

     160,000 160000 160000     160,000     160,000 ปีละ 1 คร้ัง  ต าบลหนองแก้วมีการ
สืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่
ท้องถิ่นตลอดไป สร้าง
ความส าคัญแก่บุคคลใน
ครอบครัวการแสดง
ความเคารพและสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

7,425,300  7,425,300   7,425,300  7,425,300 7,425,300 

2

รวม

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสตกิส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 การอบรมอาสาสมัครรัก
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่า
ของส่ิงแวดล้อม

อบรมอาสาสมัครรักษา
ส่ิงแวดล้อมจ านวน 50 คน

0 0    20,000.0       20,000       20,000 อาสาสมัครเพิ่มขึ้น
ปีละ 50 คน

ประชาชนมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ

ส านักปลัด

3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และภูมิทัศน์งานของชุมชน

พื้นที่ในต าบลหนองแก้ว 0 0  100,000.0     100,000     100,000 จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 ต่อปี

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส านักปลัด

4 โครงการจัดการงานประเพณีวัน
ลอยกระทงการบริหาร    ส่วน
ต าบลหนองแก้ว

เพื่อสืบสานประเพณีไทยอัน
ดีงาม

จัดงานลอยกระทงประจ าปี 0 0  100,000.0     100,000     100,000 ปีละ 1 คร้ัง งานประเพณีลอยกระทง ส านักปลัด

5 โครงการจัดประเพณีสงกรานต์   
(ประเพณีวันไหลรวมใจประจันต
คาม)

เพื่อจัดงานประเพณีวันไหล
รวมใจประจันตคาม

ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ
วันไหลรวมใจประจันตคาม

0 0  150,000.0     150,000     150,000 ปีละ 1 คร้ัง จัดงานประเพณีวันไหล
รวมใจประจันตคาม

ส านักปลัด

-           -           390,000    390,000    390,000    

1
รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบบัเพ่ิมเตมิครั้งที่ 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจร้อย

ละ 90

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปสถานที่
ท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 20,000.0   20,000      20,000      จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว

ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว

0 0



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
3.2 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 สมทบทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการท้องถ่ิน กบท.
เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถ่ิน

0     200,000     200,000     200,000     200,000 จํานวน 1 คร้ัง ข้าราชการส่วนท้องถ่ินมี
บําเหน็จบํานาญหลัง
เกษียณอายุราชการ

สํานักปลัด

2 สมทบกองทุนหลักประกันสังคม  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมแก่
พนักงานจ้างท่ัวไป

สมทบกองทุนประกันสังคม 0       90,000       90,000       90,000       90,000 จํานวน 1  คร้ัง พนักงานจ้างภารกิจ
และพนักงานจ้างท่ัวไป
มีหลักประกันช่วงการ
ว่างงาน

สํานักปลัด

3 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันคุณภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

กองทุนหลักประกันคุณภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

0 0     100,000     100,000     100,000 จํานวน 1 คร้ัง มีงบประมาณเพียงพอ
ในการดําเนินกิจการของ
 สปสช.

สํานักปลัด

4 สมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุน
ทดแทน สําหรับลูกจ้าง อบต.

กองทุนทดแทน 0 0     100,000     100,000     100,000 จํานวน 1 คร้ัง มีสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
อบต.

สํานักปลัด

-           290,000    490,000    490,000    490,000    

1

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 การด าเนินการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ส าหรับการเลือกต้ังนายก
อบต.และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

การเลือกต้ังในเขตต าบลหนอง
แก้ว

0     200,000     300,000     500,000     500,000 ผลการเลือกต้ัง ผลการเลือกต้ัง ส านักปลัด

-           200,000    300,000    500,000    500,000    

1

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจัดการด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด 

4 โครงกำรอบรมผู้ประสำนพลัง
แผ่นดิน (25 ตำสับปะรด)

เพ่ืออบรมให้ประชำชน
เก่ียวกับเร่ืองยำเสพติด

กำรอบรมผู้ประสำนพลัง
แผ่นดินในต ำบล จ ำนวน 
300คน

0 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 2 คร้ัง ผู้ประสำนพลังแผ่นดิน
ในต ำบลจ ำนวน 300 
คน มีควำมรู้และ
ตระหนักในบทบำท
หน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ

ส ำนักปลัด

1

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
ควำมเข้มแข็งในหน้ำท่ี
ของเจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ

ส ำนักปลัด-            -            250,000       150,000       จ ำนวน 1 คร้ัง3 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฎิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและควำม
เข้มแข็งในหน้ำท่ีของเจ้ำ
พนักงำนในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

ฝึกอบรมจิตอำสำในพ้ืนท่ี -            

จ ำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุ
ทำงถนนลดลง

2 โครงกำรป้องกันอุบัติภัย
กำรจรำจรในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์

เพ่ือป้องกันอุบัติภัย
กำรจรำจรในช่วงเทศกำล
สงกรำต์

ต้ังจุดกวดขันวินัยจรำจร 1 
คร้ัง

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี จ ำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุ
ทำงถนนลดลง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี1 โครงกำรป้องกันอุบัติภัย
กำรจรำจรในช่วงเทศกำลปีใหม่

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุให้กับ
ประชำชนในช่วงเทศบำล   
ปีใหม่

ต้ังจุดกวดขันวินัยจรำจร 1 
คร้ัง

0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5 โครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด
เพ่ือค้นหำผู้ติด/ผู้เสพยำเสพ
ติดเข้ำรับกำรบ ำบัด

น ำผู้ติดสำรเสพติดเข้ำค่ำย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

0 50,000 50,000      100,000       100,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี จ ำนวนผู้ติดยำเสพติด
ลดลง

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

6 โครงกำรอบรมป้องกันอุบัติภัย
จรำจร

เพ่ืออบรมให้ประชำชน
เก่ียวกับเร่ืองกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงปลอดภัย

กำรอบรมป้องกันอุบัติภัย
กำรจรำจรให้กับในต ำบล

0 50,000 50,000      100,000       100,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี จ ำนวนอุบัติเหตุทำง
ถนนลดลง

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

7 โครงกำรฝึกทบทวนสมำชิก
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน อบต.หนองแก้ว

เพ่ือเพ่ิมก ำลังสมำชิก
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนประจ ำศูนย์ อปพร.
อบต. ให้ได้ 2% ของ
ประชำกร

สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน 78 คน

0 200,000    200,000    200,000       200,000       จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี มีสมำชิกอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ครบตำมจ ำนวนท่ี
ประสบสำธำรณภัยได้
ทันกำรณ์

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

8 โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

เพ่ือป้องกันและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนผู้ประสบสำ
ธำรณภัย

ทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบล 0 30000 30,000      30,000         30,000         จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี ช่วยเหลือประชำชนท่ี
ประสบสำธำรณภัยท่ีทัน
กำรณ์

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

9 จัดซ้ือเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่ง
กำย อปพร.

เพ่ือใช้ในกำรปฎิบัติหน้ำท่ี เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่ง
กำย อปพร.

0 0 0 300,000       300,000       จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี สมำชิก อปพร. มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

10 โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเสำ
วิทยุส่ือสำร

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยในกำรติดต่อส่ือสำร

เสำส่งสัญญำณไดโพน 4 
สแต็ป ควำมสูง 30 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์

0 0 0 200,000       200,000       กำร
ติดต่อส่ือสำร
สะดวกและ
รวดเร็ว

งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยมีควำม
สะดวกมำกข้ึน

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

11 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ป้องกันฯ

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน อบต.
หนองแก้ว

0 30,000 30,000 100,000 100,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยและอำสำสมัครใน
พ้ืนท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน             
อบต.หนองแก้ว และ
อำสำสมัครในพ้ืนท่ี

0 0 0 200,000 200,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

13 โครงกำรขอรับกำรอุดหนุน
โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี
งบประมำณอ2564

เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในพ้ืนท่ี

อุดหนุนส่วนรำชกำร           
 (อ.ประจันตคำม)

0 0 0 67,000         0 จ ำนวน 1 แห่ง กำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินงำนแบบบูรณำ
กำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

14 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน             
อบต.หนองแก้ว และ
อำสำสมัครในพ้ืนท่ี

0 0 0 200000 200000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

15 โครงกำรให้ควำมรู้ในกำรระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นในสถำนท่ีท ำงำน

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 0 0 20,000         20,000         จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

16 โครงกำรให้ควำมรู้สถำนศึกษำ
ในพ้ืนท่ีเร่ืองกำรป้องกันระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 0 0 20,000         20,000         จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

17 โครงกำรให้ควำมรู้กับเด็ก
นักเรียนเร่ืองกำรจมน้ ำ

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

18 โครงกำรฝึกจัดต้ัง อปพร. 5 วัน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 0 0 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

-           485,000    485,000    1,912,000   1,745,000   

3
รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจัดการด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.3 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัด
พรหมประสิทธ์ิเพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียงประจ าห้อง
โสตทัศนูปกรณ์และภายใน
โรงเรียน

เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 2 
เคร่ือง

0 0 200,000 200,000 -             เคร่ืองขยายเสียง 2
 เคร่ือง

มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
เหมาะแก่กิจกรรม
การเรียนรู้

กองการศึกษา

1

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชน เยาวชน
เล่นกีฬามากข้ึน
และไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองแก้วเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้าง
ช่ัวคราว

เพ่ือให้มีครูสอนเพียงพอใน
การบริหารทางการศึกษา

จ้างครูสอน 1 คน 0 0 348,000 348,001 -             1 คน/ปี นักเรียนโรงเรียนวัด
โคกเข่ือนได้รับ
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเยาวชนหันมา
เล่นกีฬา

จัดการแข็งขันกีฬาภายใน
ต าบล เช่น ฟุตบอล แชร์บอล
 เปตอง ฟุตซอล ฯลฯ

0 300,000 300,000 300,000 300,000     

1 คน/ปี นักเรียนโรงเรียน
วัดหนองแก้วได้รับ
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคก
เข่ือนเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างช่ัวคราว

เพ่ือให้มีครูสอนเพียงพอใน
การบริหารทางการศึกษา

จ้างครูสอน 1 คน -               -             348,000      348,001     -             กองการศึกษา
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5 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ

การเรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคก
เข่ือน

เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะและ
ความรู้แก่เด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโคกเข่ือน

0 110,500 110,500 200,000     200,000     ส่ือการเรียนการ
สอน

มีส่ือการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะ
และความรู้แก่เด็ก
นักเรียน

กองการศึกษา

6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจน

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก้ว

0 55,000 55,000 200,000     200,000     ปีละ 5 ทุน เด็กนักเรียนท่ี
ยากจนมีทุนใน
การศึกษาเล่าเรียน

กองการศึกษา

7 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคก
เข่ือน

เพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
โภชนาการท่ีดี

เด็กก่อนวัยเรียน 2 ศูนย์ 0 364,000     364,000      500,000     500,000     ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเด็กก่อน
เกณฑ์มี
โภชนาการท่ีดี

เด็กก่อนเกณฑ์มี
โภชนาการท่ีดี

กองการศึกษา

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบล
หนองแก้ว

เพ่ือให้ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองแก้ว

กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก้ว จ านวน 
152 คน

0 100,000     100,000      200,000     200,000     จ านวน 1 คร้ัง/ปี กลุ่มสภาเด็กได้รับ
ความรู้ในบทบาท
หน้าท่ี จ านวน 
152 คน

กองการศึกษา

9 โครงการปัจฉิมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโคกเข่ือน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว รร.วัดโคกเข่ือน
และรร.วัดหนองแก้ว

เพ่ือสร้างเสริมก าลังใจใน
ด้านการศึกษาให้กับเด็ก
อนุบาลเด็กก่อนเกณฑ์

จ านวนเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
โคกเข่ือน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว รร.วัดโคก
เข่ือนและรร.วัดหนองแก้ว

0 50000 50000 100,000     100,000     จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กอนุบาล,เด็ก
ก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา

2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก

การจัดกิจกรรมต่างๆในวัน
เด็ก

100,000 100,000 100,000 300,000 300,000     จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กก่อนเกณฑ์ 
นักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา

11 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน

น าเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีเข้า
ปฏิบัติธรรมหรือบวชเรียน
ภาคฤดูร้อน

น าเยาวชนเข้าปฏิบัติธรรม
หรือบวชภาคฤดูร้อน จ านวน
 200 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 200,000     จ านวน 1 คร้ัง/ปี เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมมากข้ึน

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมเยาวชนกับปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ืออบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
เยาวชน

เยาวชนในพ้ืนท่ีเข้ารับการ
อบรม จ านวน 200 คน

150000 150000 150000 200,000     200,000     จ านวน 1 คร้ัง/ปี เยาวชนในพ้ืนท่ีไม่
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

13 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชน
และประชาชนมีความรู้
และทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ

เด็ก,เยาวชนและประชาชน
ภายในต าบลหนองแก้ว
จ านวนรุ่นละ 40 คน

200000 200000 200000 500000 500,000     จ านวน 2 คร้ัง/ปี เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชนภายใน
ต าบลหนองแก้วมี
ทักษะในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา

14 โครงการให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว

เพ่ือเป็นการสนับสนุน
สถาบันครอบครัว

เพ่ือให้เยาวชนเห็น
ความส าคัญในครอบครัว

50000 50000 50000 100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ มีความเข้าใจกัน
ภายในครอบครัว

กองการศึกษา

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มมสภาเยาวชนและเยาวชน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว (กิจกรรม โตไป
ไม่โกง)

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้กับเยาวชน

เด็ก,เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 20000 20000 20000 100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ เยาวชนมีจิตส านึก
ท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ให้เด็กและเยาวชนต าบลหนอง
แก้ว (กิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนใน
ต าบลหนองแก้วใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เด็ก,เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 50000 50000 50000 100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ เยาวชนมีจิตส านึก
และใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

17 โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น ช่ืนชมและเป็นตัวอย่างท่ีดี
ให้แก่คนในชุมชน

พ่อ-แม่ดีเด่นในต าบลหนอง
แก้ว

10000 10000 10000 50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ พ่อ-แม่ให้
ความส าคัญในการ
ดูแลครอบครัว

กองการศึกษา

18 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้นักเรียนมรอาหาร
กลางวันเพียงพอ

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารท่ีคุณภาพ
 สะอาด ถูกหลักอนามัย

151900 151900 151900 151900 151,900     จ านวน 1 โครงการ เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง
เพียงพอรับประทาน

กองการศึกษา

19 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม (นม)
 ท่ีสะอาดและปลอดภัย

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม (นม)
 ท่ีคุณภาพ สะอาด ถูกหลัก
อนามัย

59500 59500 59500 100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดและมี
ประโยชน์

กองการศึกษา

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพ่ือตรวจสุขภาพและ
ส ารวจภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย

นักเรียนมีสุขอนามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ ให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ
 1 คร้ัง

1,000           1,000         1,000          5,000          5,000          จ านวน 1 โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เอ้ือต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา

21 โครงการส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน

นักเรียนมีความพร้อมท้ัง 4 
ด้าน

5,000           5,000         5,000          5,000          5,000          จ านวน 1 โครงการ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง

กองการศึกษา

22 โครงการทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมให้ได้ศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินและ
สถานท่ีใกล้เคียง

นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนและสถานท่ีใกล้เคียง

15,000         15,000       15,000        50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย

กองการศึกษา

4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)
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23 โครงการสรรหาส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเคร่ือง
เล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และ
เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

ส่ือการเรียนการสอน          
   วัสดุการศึกษา              
     เคร่ืองเล่นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

52,700         52,700       52,700        80,000        80,000        จ านวน 1 โครงการ มีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษาและ
เคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีเพียงพอ

กองการศึกษา

24 โครงการเช่ือมต่อและติดต้ัง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เพ่ือให้มีอินเตอร์เน็ตไว้
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน

โครงข่ายอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง 2,000           2,000         2,000          6,000          6,000          จ านวน 1 โครงการ นักเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้

กองการศึกษา

25 โครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือให้บุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านได้ความรู้
และประสบการณ์เพ่ือ
น ามาพัฒนาศูนย์ฯ

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และประสบการณ์

10,000         10,000       10,000        50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ บุคคลากรได้รับ
การพัฒนา และน า
ความรู้มาพัฒนาใช้
ในการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

26 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรักต่อแม่

เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรักต่อ
แม่ได้

กองการศึกษา

27 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรักต่อพ่อ

เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรัก
ต่อพ่อได้

กองการศึกษา

5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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28 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กเล็กเห็นถึง
ความส าคัญและ
รู้จักเคารพครู

กองการศึกษา

29 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชน

เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึง
ปัญหาต่างๆของศูนย์และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

ศูนย์ได้รับการช่วยเหลือจา
ผู้ปกครอง ชุมชนในด้าน
บุคคลากร งบประมาณ 
อุปกรณ์ต่างๆ

2,000           2,000         2,000          30,000        30,000        จ านวน 1 โครงการ ได้รับทราบสาเหตุ
ของปัญหาเพ่ือ
น าไปแก้ปัญหาได้
ตรงจุด

กองการศึกษา

30 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง

2,000           2,000         2,000          30,000        30,000        จ านวน 1 โครงการ ร่วมมือกันวางแผน
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์

กองการศึกษา

31 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือร่วมกันวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ให้
มีประสิทธิภาพ

ประชุมคณะกรรมการ ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ ร่วมมือกันวางแผน
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์

กองการศึกษา

32 โครงการจัดท าป้ายนิเทศมุม
ผู้ปกครอง

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
เรียนการสอน

จัดท าป้ายนิเทศมุมผู้ปกครอง 5,000           5,000         5,000          20,000        20,000        จ านวน 1 จุด ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับเด็กและ
การดูแลบุตรหลาน
เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

33 โครงการบัณฑิตน้อย 1. เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักเรียนรุ่น
ต่อไป         2. เพ่ือสร้าง
ความภูมิใจให้กับนักเรียน   
               3. เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักคุณค่าของ
ตัวเอง

1. นักเรียนท่ีจบการศึกษา
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
        2. ผู้ปกครองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมประจ าปีละ 1 
คร้ง

15,000         15,000       15,000        15,000        15,000        จ านวน 1 โครงการ 1. นักเรียนรุ่น
ต่อไปมีก าลังใจใน
การเข้าเรียน 2. 
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
 3. นักเรียนรู้จัก
คุณค่าในตนเอง

กองการศึกษา

6

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
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34 โครงการค่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1. เพ่ือให้บุคคลากรมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
มากข้ึน 2. เพ่ือความ
สืบค้นข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ 
ท่ีทันสมัยรวดเร็วต่อการ
เรียนการสอนให้กับเด็ก
นักเรียน

ค่าบริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

8,400           8,400         8,400          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ 1. บุคคลากรมี
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี      2. 
ท าให้การสืบค้น
ข้อมูลมีความ
ทันสมัยรวดเร็วต่อ
การเรียนการสอน

กองการศึกษา

35 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 1. เพ่ือให้เกิดความ
สนุกสนานและความ
สามัคคีระหว่างเด็กนักเรียน
 ครู และผู้ปกครอง          
        2. เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
เสริมสร้างความแข็งแรงของ
เด็กนักเรียน

1. เด็กนักเรียนปฐมวัยและ
นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วม
การแงขันกีฬาอนุบาลเกมส์

15,000         15,000       15,000        15,000        15,000        จ านวน 1 โครงการ 1. เด็กนักเรียน ครู
 ผู้ปกครองเกิด
ความสนุกสนาน
และสามัคคีกัน 2. 
เด็กนักเรียนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างความ
แข็งแรง

กองการศึกษา

36 โครงการส่งเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน  2. 
เพ่ือให้ผู้เรียนน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 3. เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถและความ
สนใจ

1. นักเรียนทุกคนมีความ
พร้อมท้ัง 4 ด้าน 2. ครู
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

5,000           5,000         5,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ 1. นักเรียน
สามารถท ากิจ
กรรม่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2. นักเรียน
สามารถเรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง

กองการศึกษา

37 โครงการพัฒนาบุคคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้บุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านได้รับความรู้
และประสบการณ์เพ่ือ
น ามาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และประสบการณ์

10,000         10,000       10,000        100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ บุคคลากรได้รับ
การพัฒนาและน า
ความรู้มาพัฒนาใน
การเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา

7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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38 โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิด
การปลูกฝัง และอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชน

ครูและนักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

1,000           1,000         1,000          10,000        10,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ท า
ให้เกิดการปลูกฝัง 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชน

กองการศึกษา

39 โครงการหนูน้อยฟังธรรม 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ท าบุญ ฟังธรรม และตัก
บาตร  2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถ่ิน

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม                       
 2. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ท าบุญ ฟังธรรม

1,000           1,000         1,000          10,000        10,000        จ านวน 1 โครงการ 1. เด็กนักเรียนได้
ท าบุญ ฟังธรรม 
และตักบาตร        
       2. นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
 ในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

40 โครงการถ่ายทอดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้เด็กทุกคนมี
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพ
เอเพียง  2. เพ่ือให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้
แก่นักเรียน

เด็กทุกคนได้รับความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1,000           1,000         1,000          10,000        10,000        จ านวน 1 โครงการ 1. เด็กทุกคนมี
ความรู้เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพเอเพียง 
                  2. 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้แก่
นักเรียน

กองการศึกษา

41 โครงการออมเงิน เพ่ือให้เด็กทุกคนมีทัศนคติ
ค่านิยมท่ีดีงาม และมีวินัย
ในการประหยัด อดออมเงิน
เพ่ือนาคต

1. เด็กทุกคนรู้จักการออม
เงิน    2. เด็กทุกคนมีความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1,000           1,000         1,000          5,000          5,000          จ านวน 1 โครงการ เด็กทุกคนมี
ทัศนคติค่านิยมท่ีดี
งาม และมีวินัยใน
การประหยัด อด
ออมเงินเพ่ือนาคต

กองการศึกษา

8

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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42 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน

เพ่ือจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียน/นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียนใขเขต 
อบต.หนองแก้ว

-               -             40,000        80,000        80,000        จ านวน 1 โครงการ นักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน

กองการศึกษา

43 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย ห่างไกลยา
เสพติด

เด็กและเยาวชนต าบลหนอง
แก้ว

-               -             10,000        50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก้วมี
คุณธรรม จริยธรรม
 และประชาธิปไตย
 ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งใหม่

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่

พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งใหม่

-               -             100,000      100,000     100,000     จ านวน 1 โครงการ ภูมิทัศน์บริเวณ
รอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
ใหม่

กองการศึกษา

45 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแก้ว

เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้กับบุคลากรและเด็กเล็ก
ใน ศพด.เน่ืองจากอาคารมี
สภาพเก่าและมีบางส่วน
ช ารุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ -               -             - - 100,000     จ านวน 1 โครงการ ความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก ศพด.

กองการศึกษา

46 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเข่ือน

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของเด็ก
เล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
เข่ือน

-               -             - - 200,000     จ านวน 1 โครงการ ความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก ศพด.

กองการศึกษา

47 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้ว

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของเด็ก
เล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

-               -             -              - 200,000     จ านวน 1 โครงการ ความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก ศพด.

กองการศึกษา

1101500 2081000 3127000 4938902 4,592,900  

9

รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 แผงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี 
จ านวน 12 หมู่ บ้านๆ ละ 
7,500 บาท

เพ่ืการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและในเร่ือง
ต่างงๆ การจัดบริการาสุขภาพเบ้ืองต้น
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ

กิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพ

      90,000       90,000       90,000         90,000        90,000 จ านวน 1คร้ัง อาสาสมัคร ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักภาพ อสม. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
ในดารดูแลสุขภาพและให้ค าแนะน าเบ้ือ
ต้นในการดูสุขภาพ

น า อสม.ศึกษาดู
งานหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม

    220,000     220,000     220,000      220,000      220,000 จ านวน 1คร้ัง อสม.ประจ าหมู่บ้าน ใน
การดูแลสุขภาพและให้
ค าแนะน าเบ้ืองต้นใน
ดารดูแลสุขภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการปฐมพยาบาลเบ่ืองต้น เพ่ือให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีควสามรู้
ด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ผดด

      10,000       10,000       10,000         10,000        10,000 จ านวน 1คร้ัง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น

กองการศึกษา

4 โครงการกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

จัดส่งเสริมการออ
อกก าลังกายให้แก่
ชุมชน

      10,000       10,000       10,000         10,000        10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ส านักปลัด

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5 การเงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข สามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60 

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข สามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

2

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
7 โครงการขาดสารไอโอดีน ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

8 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของเด็ก
ในสมเด็จพระเทพพระราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
9 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

10 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ
ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

4

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
11 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

12 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนในสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

5

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
13 โครงการสุขภาพเคล่ือนท่ี ใน

สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

14 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย 
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
15 การรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด To Be Number One
 ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน หม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0      240,000      240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

330,000   330,000    330,000    2,970,000  2,970,000  

7

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

วัดหนองแก้ว วัดเกาะพันซา 
วัดพรหมประสิทธ์ิ วัดเข่ือน วัด
โคกอู่ทอง ส านักสงค์ทุ่งพญา
หาญ

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ประเพณีและวัฒนธรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา
ยังคงอยู่กับ ชุมชนและ
สังคม 

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือน านักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกห้องเรียน

นักเรียนในเขตต าบล หน่อง
แก้วได้ ทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน

        2,000         2,000         2,000         2,000         2,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี นักเรียนในต าบลหนอง
แก้วได้เข้าร่วมทัศน
ศึกษานอกต้องเรียนรู้
ใหม่ๆ

กองการศึกษา

3 โครงการอนุรักษ์การแต่งกายชุด
ไทย

เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์การแต่ง
กายชุดไทย

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก้วเข้าร่วมการแต่งกาย
ชุดไทย

        6,500         6,500         6,500         6,500         6,500 จ านวน 1 คร้ังต่อปี นักเรียนได้ร่วมสืบสาน
และอนุรักษ์การแต่งกาย
ชุดไทย

กองการศึกษา

58,500     58,500      58,500      58,500      58,500      

1

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเหล็กตามคลองคลองอิน
ไตรย์ไปต าบลโพธ์ิงาม

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด 0 0 0  4,000,000 0 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในชุมชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการบ่อน้ าต้ืน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรอย่าง
พอเพียง

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 0  1,000,000  1,000,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในชุมชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-           -           -           5,000,000 1,000,000 

1

รวม

ห่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.03

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศวงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมคงท่ีน์ส าหรับต้ัง

ภายนอกอาคาร ลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์

0 0      140,000        140,000       140,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเคร่ืองดีเซลขนาด 
1 ตันกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน  2 
ล้อ  โดยประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนส่ง

0 0   1,200,000     1,200,000    1,200,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

3 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 
จ านวน 6 เคร่ือง

0 0        32,000          32,000         32,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง

อยากขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณต่ ากว่าก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน

0 0   2,400,000                  -                   -   ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าติดต้ังกระเช้าเช้าสูง ไม่น้อยกว่า 12 
เมตรเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า จ านวน 1 คัน

0 0   2,500,000     2,500,000    2,500,000 กองช่าง ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร ตัดหญ้า 2 เคร่ือง 0 0        19,000          19,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานประธานสภารองประธานสภาเลขาสภา

จ านวน 3 ชุด
0 0        50,000          50,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

8 แผนบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะรับแขก (โซฟา) จ านวน 2 ชุด 0 0        50,000          50,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม พร้อม 40 ตัว 0 0                -          250,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม จ านวน 2 เคร่ืองละ 4,300 
บาท

0 0                -              8,600                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือขาวด า แบบ 1 28 หน้าต่อนาที
 จ านวน 2 เคร่ืองเคร่ืองละ 8,900 บาท

0 0                -    -         17,800 ส านักปลัด โครงการตามแผน

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับพนักงาน
จ านวนเคร่ืองละ 17,000 บาท

0 0        68,000          68,000  - ส านักปลัด โครงการตามแผน

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ LED 32 น้ิวระดับความละเอียดจอภาพ 
1366*728 เซลล์จ านวน 2 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 
6,500 บาท

0 0                -            13,000         13,000 กองการศึกษา ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดี  ระดับความละเอียดภาพจอ 1920 x
 1080 พิกเซลขนาด 48 น้ิวจ านวน 2 เคร่ืองเคร่ืองละ
 17600 บาท

0 0                -            35,200         35,200 กองการศึกษา ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนแบบกระจกจ านวน 10
 ตู้ๆละ 5,000 บาท

0 0                -            25,000         25,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีจ านวน 5 ชุด 0 0        50,000          50,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
17 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควันจ านวน 2 เคร่ือง 0 0        59,000          59,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแบบแถว จ านวน 4 ท่ีน่ัง จ านวน 2 ชุดละ 6,000

 บาท
0 0                -            12,000                 -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ผู้บริหารจ านวน 3 ชุดๆ ละ 10,000 บาท 0 0                -            30,000         30,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

2

ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 
ขยายเสียงห้องประชุมจ านวน 1 เคร่ืองราคา 40,000 
บาท

0 0                -            40,000         40,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีจ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
15,000 บาท

0 0                -            15,000         15,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

22 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ทีวี  ขนาด 40 น้ิวจ านวน 2 เคร่ืองละ  30,000 บาท 0 0                -            60,000         60,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจกจ านวน 4 ตู้ละ 

5,000 บาท
0 0        20,000          20,000         20,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0                -            50,000         50,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมประกอบด้วย เคร่ืองควบคุม ไมโครโฟน
ประธาน มิกเซอร์แอมป์ ตู้ล าโพงผนัง ไมค์ลอยมือถือคู่ 
ราคาชุดละ  170,000  บาท

0 0                -          170,000       170,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

0 0                -            34,000                 -   กองการศึกษา โครงการตามแผน

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 0 0                -            10,000         10,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน
28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะส านักงานจ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท 0 0                -            20,000         20,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานราคาตัวละ 10,000 บาท จ านวน 4 ตัว 0 0                -            40,000         40,000 กองคลัง โครงการตามแผน
30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท 0 0                -            20,000         20,000 กองคลัง โครงการตามแผน

3
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31 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานราคาตู้ละ 5,500 บาทจ านวน 6 ตู้ 0 0                -              5,000           5,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน
32 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานราคาตู้ละ 5,500 บาทจ านวน 6 ตู้ 0 0                -            33,000         33,000 กองคลัง โครงการตามแผน
33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโอมเธียเตอร์จ านวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท 0 0                -            40,000         40,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน
34 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานแบบท่ี 2 ราคาเคร่ืองละ 

30,000 บาทจ านวน 2 เคร่ือง
0 0                -            60,000         60,000 กองคลัง โครงการตามแผน

35 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณา และ 
เผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดีระดับความละเอียดภาพจอ 1920 x 
1080 พิกเซลขนาด 40 จ านวน 2 เคร่ืองเคร่ืองละ 
13500 บาท

0 0                -            27,000         27,000 กองคลัง โครงการตามแผน

36 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 4 ชุด ราคา ชุด
ละ 10,000 บาท

0 0                -            40,000         40,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 4 ตู้ๆละ 8,000 บาท 0 0                -          320,000                 -   กองการศึกษา โครงการตามแผน
38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1ตู้ ราคา 9,000 บาท 0 0                -              9,000           9,000 กองคลัง โครงการตามแผน
39 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (20

 หน้า/นาที)
0 0                -          178,000                 -   กองการศึกษา โครงการตามแผน

40 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายท่อดูดน้ าเข้าถึงถังดับเพลิง พร้อมหัวกระโหลก 0 0                -            80,000         80,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
41 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 

750 บาท
0 0                -              1,500         15,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ส่วนรวมค่าติดต้ัง)
แบบต้ังพ้ืนหรือแขวนขนาด 360000 บีทียู จ านวน 4 
เคร่ืองๆละ 55,400

0 0                -          221,600       221,600 กองการศึกษา โครงการตามแผน

4

ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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43 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์วิทยาศาสาตร์

และการแพทย์
เคร่ืองตรวจปัสสะวหาสารเสพติด จ านวน  1เคร่ือง 0 0                -              4,000         40,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

44 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 0 0                -          210,000         21,000 กองช่าง โครงการตามแผน
45 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์ 2 หัว (ร้อน-เย็น) จ านวน 1 ตัว 0 0                -              5,000           5,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

46 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู จ านวน
 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ55400 บาท

0 0      221,600        221,600       221,600 ส านักปลัด โครงการตามแผน

47 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายนปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าคิด
ต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 43,400 บาท

0 0      173,600        173,600       173,600 ส านักปลัด โครงการตามแผน

48 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30
 แผ่น ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 120,000 บาท

0 0                -          120,000       120,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

49 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30
 แผ่น ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 250000บาท

0 0 -             250,000       250,000      ส านักปลัด โครงการตามแผน

50 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียดคร้ังละ 2แผ่น 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 52,800

0 0                -            52,800         52,800 ส านักปลัด โครงการตามแผน

51 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน  18,500 บาท 0 0                -            18,500         18,500 ส านักปลัด โครงการตามแผน

52 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 2 เตา ราคาเตาละ 9,500 
บาท

0 0                -            19,000         19,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

5

ประเภทโครงการท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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53 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
รถส่วนกลาง (รถน่ังส่วนกลาง) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
เกิน 18000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
85 กิโลวัตต์

0 0                -          931,000       931,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

54 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
เพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180
 น้ิว ราคา 35200 บาท

0 0                -            35,200         35,200 ส านักปลัด โครงการตามแผน

55 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800VA จ านวน 2 เคร่ือง ละ 2500 0 0                -              5,000           5,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน

เคร่ืองละ 2,500 บาท
56 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 10 000 บาท 0 0                -            30,000         30,000 กองช่าง โครงการตามแผน
57 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5000 บาท 0 0                -              5,000           5,000 กองช่าง โครงการตามแผน
58 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานล่ือน แบบกระจก จ านวน 4

 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท
0 0                -            20,000         20,000 กองช่าง โครงการตามแผน

59 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแบบ A 3 จ านวน 1 ตู้ 0 0                -              6,000         60,000 กองช่าง โครงการตามแผน
60 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บบูชา จ านวน 1 ชุด ราคา 7,500 บาท 0 0                -              7,500           7,500 ส านักปลัด โครงการตามแผน
61 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน กล้องดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 0 0                -            55,000                 -   กองช่าง โครงการตามแผน
62 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับส านักงาน 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท
0 0                -            34,000         34,000 กองช่าง โครงการตามแผน

63 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800VA จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 2500 0 0 -             5,000           5,000          กองช่าง โครงการตามแผน
64 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองวัดระยะ จ านวน 1 เคร่ือง 0 0                -              7,000           7,000 กองช่าง โครงการตามแผน
65 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 

แบบท่ี 1 (28 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 
8,900 บาท

0 0                -              8,900           8,900 กองช่าง โครงการตามแผน

6

ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
66 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 2,500
0 0                -            12,500         12,500 ส านักปลัด โครงการตามแผน

67 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดพร้อมหมึก จ านวน1 เคร่ือง 0 0                -              7,500           7,500 กองช่าง โครงการตามแผน
68 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 36000บีทียู จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 55400 บาท

0 0      166,200        166,200       166,200 กองคลัง โครงการตามแผน

69 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ
 2,500 บาท

0 0                -              5,000           5,000 กองคลัง โครงการตามแผน

70 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแก้วแห่งใหม่ กว้าง
 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 0.40 เมตร เสาธงสูง 4 เมตร

0 0                -            30,000         30,000 กองช่าง โครงการตามแผน

71 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาติกจ านวน 200 ตัว 0 0                -            50,000         50,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
72 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150-180 ซม.สูง 

75 ซม จ านวน 20 ตัวๆ ละ 1700 บาท
0 0                -            34,000         34,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

73 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 36000บีทียู จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 55400 บาท

0 0                -          166,200       166,200 กองช่าง โครงการตามแผน

74 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 24000บีทียู จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ43400 บาท

0 0 -             130,200       130,200      กองคลัง โครงการตามแผน

7

ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
75 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) 

แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 24000บีทียู จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ43400 บาท

0 0                -          130,200       130,200 กองช่าง โครงการตามแผน

76 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์ขนาด 2 แรงม้า กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
3.18 ซีซี จ านวน 1 เคร่ือง

0 0                -              8,000         80,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

77 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง(หัวฉีดชนิดฝอยด้ามปืน)สามารถปรับ
ได้ 6 ระดับ

0 0                -            30,000         30,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

78 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ขนาด 15 lbs 
จ านวน 20 ถัง

0 0                -            30,000         30,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

79 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ขนาด 10 lbs 
จ านวน 10 ถัง

0 0                -            22,000         22,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

80 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2400ซีซี หรือก าลังแบบดับเบ้ิลแค็บ เป็ยราคา
รวมเคร่ืองปรับอากาศ รนาคารวมภภาษ๊สรรพสามิต 
จ านวน 1 คัน ราคา 854000 บาท

0 0                -          854,000       854,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

0 0 7,149,400  9,935,800   8,786,500   

8

ประเภทโครงการท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

รวม



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร แบบบานเปิด-ปิด 18,000       ส านักปลัด -

ราคาตามท้องตลาด
(เน่ืองจากไม่มีปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ)
จ านวน 3 ตู้

2 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก Multifunction 8,600         ส านักปลัด -
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

3 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 34,000       กองคลัง
ส าหรับงานส านักงาน
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

4 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* 22,000       กองคลัง -
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

5 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก Multifunction 12,900       กองคลัง -
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จ านวน 3 เคร่ือง

6 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480Watts) 5,000         กองคลัง -
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

7 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร แบบบานเปิด-ปิด 6,000         กองคลัง -
ราคาตามท้องตลาด
(เน่ืองจากไม่มีปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ)
จ านวน 1 ตู้

9

ท่ี แผนงาน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร แบบบานเปิด-ปิด 12,000       กองช่าง -

เคหะและชุมชน ราคาตามท้องตลาด
(เน่ืองจากไม่มีปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ)
จ านวน 2 ตู้

2 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก Multifunction 4,300         กองช่าง -
เคหะและชุมชน ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

10

ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ประเภทโครงการท่ี แผนงาน


