
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ----------------------------------------  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสรมิสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-เพื่อให้พนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการได้มีที่จอด
รถที่เพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

- - 300,000 300,000 - 1 แห่ง มีโรงรถพร้อมลาน
จอดรถเพียงพอ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

2.  โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการอบต.
หนองบัวดง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง 12 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง -มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ กองช่าง 

3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานภายในพ้ืนท่ี อบต.หนอง
บัวดง 

-อบต.มีอาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมและการใช้
ประชุม 

อาคารส านักงาน
ภายในพื้นที่ อบต.
หนองบัวดงอาคาร
ส านักงานภายใน
พื้นที่ อบต.หนอง

บัวดง 

- - 500,000 300,000 - 1 แห่ง -มีอาคารส านักงาน
ภายในพื้นที่ อบต.
หนองบัวดงอาคาร
ส านักงานภายใน
พื้นที่ อบต.หนองบัว
ดง 

อบต.หนองบัว
ดง/ กองช่าง 

  

 

แบบ ผ. 02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน อบต.หนอง
บัวดง 

-อบต.มีอาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมและการใช้
ประชุม 

อาคาร
อเนกประสงค์
ภายใน อบต.
หนองบัวดง 

- - 300,000 150,000 - 1 แห่ง -มีอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน 
อบต.หนองบัวดง 

อบต.หนองบัว
ดง/ กองช่าง 

5.  โครงการท าคลองส่งน้ าหนองทัพ
ส่วยลงแม่น้ าเสยีว 
โครงการลื้อคลองส่งน้ าหนองทัพ
ส่วยลงแม่น้ าเสยีว 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-เพื่อจัดหาแหล่งน้ าให้
ราษฎรในพื้นที่ท่ีประสบ
ปัญหาเดือดร้อน จากการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับการ
อุปโภค – บริโภคและท า
การเกษตร 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้ า เพื่อบรรเทา
การเกิดอุทกภัย 

- - 500,000 200,000 - ราษฎรใน
พื้นที่

โครงการ
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

-ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับเก็บกักน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 
สามารถประกอบ
อาชีพเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ได้
ตลอดป ี

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

6.  โครงการท าสะพานข้ามคลองส่ง
น้ าหนองปากท้าง 
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-เพื่อการสัญจรไปมามี
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ประชาชนต าบล
หนองบัวดง 

- - 200,000 150,000 - 1 แห่ง  -ราษฎรในต าบล
หนองบัวดง ได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้ าหนอง
ปากทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายสีแยกวัดบา้น
หนองพอกไปถึงถนนลาดยาง  
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 150,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นนายนพดล  
สานุสันต์ไปวัดป่าศรีบัวทอง  
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 250,000 500,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นทัพส่วยไปถึง
คันไดร์  
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 250,000 300,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรอบหนองบัวดง  
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายสี่แยกร้านค้าแยก
กองทุนหมู่บ้านโนนสมบรูณไ์ปถึง
ถนนรอบหนองบัวดง  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 

  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตภายในต าบล
หนองบัวดง 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 500,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

13.  โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านตู้ หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค ภายใน
หมู่บ้าน 
 

1 แห่ง - - 200,000 -  200,000 ประชาชน
มีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

-ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
ท าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

14.  โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
ภายในต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อแก้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
เรื่อง อุปโภค – บริโภค 
เนื่องจากระบบ
กระแสไฟฟ้ามไีม่เพียงพอ 

ต าบลหนองบัวดง
มีกระแสไฟฟ้า

เพียงพอต่อระบบ
การสูบน้ าเพื่อลด

ปัญหา 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 
หม้อ 

-ประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นที่ได้มีน้ าใช้
อุปโภค – บริโภค 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

15.  โครงการซ่อมแซมสันคลองส่งน้ า 
สถานีสูบน้ า บ้านหนองบัวดง  
หมู่ที่ 6 

-เพื่อลดความเสียหายของ
พื้นที่การเกษตรช่วงฤดู
แล้งและหน้าฝน 

ซ่อมแซมสันคลอง
ส่งน้ าสถานีสบูน้ า
บ้านหนองบัวดง 

- 200,000 - 200,000 - 1 แห่ง -ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์ท่ีสัน
คลองส่งน้ าได้อย่าง
สะดวก สามารถจ่าย
น้ าและกระจายน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
เส้นหนองโน  
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 1,500 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 เกษตรกร 
20% ใช้
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตร 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

17.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากหน้าบ้านนางสมหวัง สมอาษา 
ถึงสี่แยกทางไปบ้านดงเค็ง 
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

18.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางหฤทัยถึง
หนองเม็ก 
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายจากบ้านนายนวล  
โสดถานา ถึงวัดป่าศรีบัวทอง  
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัวดง  
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรสีะเกษ 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
 
 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 
 

- - 500,000 500,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

20.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
เพื่อการเกษตรจากบ้านนางใบ  
บุญที ถึงไร่นางบุญมา  ผิวจันทร์  
หมู่ที่ 1 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 

เมตร 

- - 50,000 50,000 - 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  
ภายในต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมู่บ้าน พ้ืนท่ี
ต าบลหนองบัวดง 

- - 150,000 150,000 - ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

เพิ่มขึ้น 
20 จดุ 

 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

22.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากสี่แยกถึงประปาเก่า 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

23.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากซอย 2 ถึงซ าหว้า  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

24.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนน
สมบูรณ ์
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองบัวดง  
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรสีะเกษ 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

25.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากประปาถึง
ถนนลาดยาง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 500,000 300,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายเสริม 
ถึงถนนมิยาซาว่า  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

27.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากซอยสี ่
ถึงหนองบัวดง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

28.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

29.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากเส้นลงล าน้ าเสียวถึง
ดอนผึ้ง  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 250,000 100,000 160,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

30.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากซอยสามถึงหนอง
บัวดง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 160,000 290,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางสุขถึงบ้านนางดวง 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

- - 500,000 - 200,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

32.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายเสมียนถึง
สามแยกหนองยาง  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 165,000 - 

 

1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

33.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางพิศมยัถึง
บ้านนายม ี
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

34.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากสี่แยกถึงหน้าโรงเรียน  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

35.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
หมู่บ้านถึงหนองบัว 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 800 เมตร - - - 100,000 - เกษตรกร 
20% ใช้
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตร 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

36.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายตุ๋งถึงบ้าน
นางทองใส 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 160,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากสี่แยกถึงบ้านนาย
พูนทรัพย์  ชุมเดช 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

38.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางทรงศิริถึง
บ้านนายทองพูนย์ (รอบนอก) 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - - 490,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

39.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกเส้นรอบดอนปู่ตาถึงหนอง
จอก  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 200,000 100,000 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

40.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทางลงดอนปู่ตา 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 250,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากแยกบา้นนายทองพูนย์
ถึงดอนปู่ตา 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 
 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

42.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น  -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 
 
 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

43.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากสามแยกต้นยางใหญ่
ถึงหนองจอก 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 300,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

44.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากดอนปูต่าถึงพนังกั้น
น้ า 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 490,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากวัดถึงโรงปุ๋ย  
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 400,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

46.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากนานางทองพันธ์  
สุดสาถึงนานายทองส่วน  สุดสา 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 450,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

47.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหน้าวัดบ้านหนองพอก
ถึงบ้านหนองแห้ว 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 450,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

48.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายสรุิยา  เข็มทอง ถึง  
ถนนลาดยาง 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางบุญยังถึงที่นานาย
สิงห์  บัวนิล 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4  
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น  -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

50.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายบุญ
ทวีศักดิ์ถึงโรงพิณ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

51.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากบ้านนายสะอาด  
บัวนิล 
ถึงไร่นางวิไล  ไชยสิทธ์ิ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - - 350,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

52.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากโรงพิณถึงนานาย
หนูจันทร ์
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 150,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

53.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากบ้านนายทองพันธ์
ถึงดอนปู่ตา 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 70,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54.  โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายวิจิตร  พรมกา ถึง
บ้านนายทองพันธ์  
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ยาว 15 เมตร - - - - 500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

55.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายวเิชียรถึง
ไร่นายอาจ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 500,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

56.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายอภิชาตถึง
ไร่นายสงค ์
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

57.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากแยกวัดบ้านหนอง
พอกถึงถนนพ่อใหญ่ซา (หนอง
ซ าไฮ) 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 300,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

58.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากแยกนานายวิรัตน์
ถึงถนนบ้านทัพส่วย (กุดโง้ง) 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 300,000 70,000 - 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากเส้นมิยาซาว่าถึง
แยกบ้านโนนสังข์ (ต าบลด่าน) 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 490,000 250,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

60.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายดาบอัศวิน   
นิรมิตสันติถึงคันไดร ์
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

-   - - 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

61.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากโรงเรียนบา้นทัพ
ส่วยถึงพนังกั้นน้ า (กุดโง้ง) 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 490,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

62.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นถนนมิยาซาว่า 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 250,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางแถว  ทอง
สายถึงนางสมพร  ทาโส  
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

64.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ าจากบ้านนายเทียนชัย  
ค าอ้วนถึงที่นานางอนงค์  ยอดศิริ 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 350 เมตร - - 
 

 

- - 500,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

65.  โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก
จากแยกหนองไผ่ถึงสามแยกโนน
สังข ์
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 300,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

66.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากโรงเรียนบา้นทัพ
ส่วยถึงบ้านหนองพอก  
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

- - 500,000 500,000 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายพรชัย  แสงศร 
ถึงบ้านนางสมฤทัย  ชันษา 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 

- - 250,000 500,000 - 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

68.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางอนงค์  ยอดศิริถึง
บ้านนาอ่อนตา  แสงพฤกษ์ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

 

- - - - 260,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

69.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายจันดี  จ าเรญิถึงหนอง
จอก  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

 

- - 490,000 500,000 - 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

70.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้าง อบต.ฝั่งตะวันออก 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - 50,000 - 50,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

71.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายจากบ้านนายนพดล  
สานุสันต์  ถึงวัดป่าศรีบัวทอง 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศลิาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72.  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นหนองปากท้าง ถึงคัน
ไดร์ (หนองโน) 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

- - 300,000 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

73.  โครงการติดป้ายบอกเขตชุมชน  
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 

-เพื่อแสดงแนวเขตการ
บริหารจดัการ และการ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี อบต. 

ติดตั้งป้ายบอกเขต
หมู่บ้านในต าบล

หนองบัวดง  

- - - 100,000 150,000 จ านวน
ป้ายบอก

เขต
หมู่บ้าน 

-แสดงแนวเขตการ
บริหารจดัการ และ
การด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของ 
อบต. 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

74.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหน้าบ้านนางพูนทรัพย์  
นาคาแก้ว 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 50,000 20,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

75.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายทวี  สังวังถึงสี่แยกไป
บ้านดงเค็ง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

 

- - - - 250,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

76.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากโรงสีชุมชนถึงหนอง
เต่า  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 300,000 100,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
ส ารอง  จันทนนตรีถึงถนน SML 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

- - - - 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

78.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนายประวัฒิ  
เกษสร ถึงแนวป่าสาธารณะ 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 100,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

79.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากกองทุนหมู่บ้านถึงถนน
แนวกั้นป่า 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

80.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากหนองจอกถึงโรงสี
ข้าวชุมชน 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

81.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางประคอง  
ทวีสารถึงบ้านนายสนิท  สมศร ี
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 - 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังจากถนน SML ถึงที่สปก.นาง
เสาร์  สีนิกรณ ์
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 

 

100,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

83.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังจากบ้าน 
นางส ารอง  วรรณวงษ์  
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 

 

100,000 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

84.  โครงการขยายเขตท่อน้ าประปา
จากบ้านนางทองสวย  พงษ์จันทร์
โอ ถึงสี่แยกไปบ้านดงเค็ง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

ยาว 100 เมตร - - - 300,000 - ประชา 
ชนในพื้นท่ี
มีน้ าประ 

ปาใช้ 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค/
บริโภค และถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

85.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายอ านวย  อบเชยถึงวัดปา่
ศรีบัวทอง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 1,000 เมตร - - - 300,000 100,000 เกษตรกร 
20%  

ใช้ไฟฟ้า
เพื่อการ 
เกษตร 

-มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

86.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายประวัฒิ  วิเศษวงษาถึงที่
สปก.นางค าสอน  เสารโ์มก 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 100 เมตร - - - 200,000 100,000 เกษตรกร 
20%  

ใช้ไฟฟ้า
เพื่อการ 
เกษตร 

-มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากโรงสีขา้ว
ชุมชนถึงที่สปก. 
นางเสาร์  สีนิกรณ ์
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 200,000 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

88.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นประ
ปาถึงนานางสุมณี  สร้อยสิงห ์
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

- 250,000 - 250,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

89.  โครงการขยายเขตท่อน้ าประปา
จากบ้านนายสนิท  สมศรี ถึงบ้าน
นางทองนวล  ภาวัง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

ยาว 100 เมตร - 100,000 100,000 - - ประชา 
ชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าประ 
ปาใช้เพิ่ม
มากขึ้น 

 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค/
บริโภค และถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

90.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากเส้นบ้านนายวาสนา  
มะลิวันถึงวัด 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากเส้นถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กไปบ้านหลักดา่นถึง
หนองบัวดง 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 50,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

92.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลกุจากเส้นนานางสมุณี  
สร้อยสิงห์ ถึงบ้านหลักด่านลงล า
น้ าเสียว 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 200,000 - 140,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

93.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติกเส้นรอบ
หมู่บ้าน 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 200,000 200,000 150,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

94.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากนานายประสิทธ์ิ  เสรฐิ
ศรีถึงนานายสาลี  ค าอ้วน 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

95.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายสมศิลป์  
หลักด่านถึงถนนลาดยางสดุ 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้าน 
นางอัมพร  ผิวสวยถึงบ้าน 
นางวันนา  แดงบุญเรือง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

97.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนายประจักษ์  
เสนรตัน์ ถึงคอนกรีตหน้าวัดบา้น
ดงเค็ง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

98.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากร้านค้าชุมชนถึง
ถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

99.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายพิบูลย์  สาสังข์ ถึง
ดอนปู่ตา 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - - - 500,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

100.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากสี่แยกถึงบ้าน 
นางอัมพร  ผิวสวย 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - - - 500,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนายค าภา  ผลอ้อ 
ถึงลาดยางสดุ 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 200,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

102.  โครงการขยายเขตท่อน้ าประปาใน
หมู่บ้าน 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

ยาว 100 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ประชา 
ชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าประ 
ปาใช้เพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

103.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนางวันนา  แดง
บุญเรือง ถึงพนังกั้นน้ าหนองไผ ่
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 100,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

104.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนางทองพันธ์ถึง
บ้านนายชวนชม  มาล ี
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 100,000 50,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

105.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากถนนลาดยางศลิาลาด
ถึงคันไดร์ดอนโมง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 70,000 50,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากถนนลาดยางศลิาลาด
ถึงนานายสมชาย  ช่างสลัก 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 - 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

107.  ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อให้นักเรียนรู้จักช่ือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของ
โครงการ 
ที่ได้รับ
อนุมัต ิ

นักเรียนรูจ้ักช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

108.  ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อป้องกันพาหะน า
โรคตดิต่อมาสู่เด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรงและความ
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อ 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

109.  ก่อสร้างเสาธง -เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
แสดงความเคารพและ
ปลูกฝังความรักชาต ิ
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนฝึกการแสดง
ความเคารพและ
ปลูกฝังความรักชาต ิ

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

110.  ลานคอนกรีตหน้า 
รพ.สต.หนองบัวดง 

-เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในพ้ืนท่ีโดยบูรณา
การ 
 

ด าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

- - 150,000 150,000 150,000 นักเรียน 
และแระ
ชาชน ได้
ออกก าลัง

กาย 

ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

111.  ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค ์ -เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในพ้ืนท่ีโดยบูรณา
การ 
 

ด าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

- - 300,000 300,000 300,000 อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนสายจากข้าง รพ.สต.หนองบัว
ดงถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6  
ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศลิาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 480,000 480,000 480,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ----------------------------------------  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสรมิสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-เพื่อให้พนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการได้มีที่จอด
รถที่เพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

- - 300,000 300,000 - 1 แห่ง มีโรงรถพร้อมลาน
จอดรถเพียงพอ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

114.  โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการอบต.
หนองบัวดง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง 12 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง -มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ กองช่าง 

115.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานภายในพ้ืนท่ี อบต.หนอง
บัวดง 

-อบต.มีอาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมและการใช้
ประชุม 

อาคารส านักงาน
ภายในพื้นที่ อบต.
หนองบัวดงอาคาร
ส านักงานภายใน
พื้นที่ อบต.หนอง

- - 500,000 300,000 - 1 แห่ง -มีอาคารส านักงาน
ภายในพื้นที่ อบต.
หนองบัวดงอาคาร
ส านักงานภายใน
พื้นที่ อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว
ดง/ กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

บัวดง ดง 

  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน อบต.หนอง
บัวดง 

-อบต.มีอาคาร
อเนกประสงค์ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมและการใช้
ประชุม 

อาคาร
อเนกประสงค์
ภายใน อบต.
หนองบัวดง 

- - 300,000 150,000 - 1 แห่ง -มีอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน 
อบต.หนองบัวดง 

อบต.หนองบัว
ดง/ กองช่าง 

117.  โครงการท าคลองส่งน้ าหนองทัพ
ส่วยลงแม่น้ าเสยีว 
โครงการลื้อคลองส่งน้ าหนองทัพ
ส่วยลงแม่น้ าเสยีว 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-เพื่อจัดหาแหล่งน้ าให้
ราษฎรในพื้นที่ท่ีประสบ
ปัญหาเดือดร้อน จากการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับการ
อุปโภค – บริโภคและท า
การเกษตร 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้ า เพื่อบรรเทา
การเกิดอุทกภัย 

- - 500,000 200,000 - ราษฎรใน
พื้นที่

โครงการ
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

-ราษฎรมีแหล่งน้ า
ส าหรับเก็บกักน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 
สามารถประกอบ
อาชีพเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ได้
ตลอดป ี

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

118.  โครงการท าสะพานข้ามคลองส่ง
น้ าหนองปากท้าง 
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-เพื่อการสัญจรไปมามี
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ประชาชนต าบล
หนองบัวดง 

- - 200,000 150,000 - 1 แห่ง  -ราษฎรในต าบล
หนองบัวดง ได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้ าหนอง
ปากทางได้อย่างมี

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ประสิทธิภาพ 
119.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายสีแยกวัดบา้น
หนองพอกไปถึงถนนลาดยาง  
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 150,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

120.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นนายนพดล  
สานุสันต์ไปวัดป่าศรีบัวทอง  
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 250,000 500,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

121.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นทัพส่วยไปถึง
คันไดร์  
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 250,000 300,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

122.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรอบหนองบัวดง  
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

123.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายสี่แยกร้านค้าแยก
กองทุนหมู่บ้านโนนสมบรูณไ์ปถึง
ถนนรอบหนองบัวดง  

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 
 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตภายในต าบล
หนองบัวดง 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 500,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

125.  โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านตู้ หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค ภายใน
หมู่บ้าน 
 

1 แห่ง - - 200,000 -  200,000 ประชาชน
มีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

-ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
ท าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

126.  โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
ภายในต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อแก้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
เรื่อง อุปโภค – บริโภค 
เนื่องจากระบบ
กระแสไฟฟ้ามไีม่เพียงพอ 

ต าบลหนองบัวดง
มีกระแสไฟฟ้า

เพียงพอต่อระบบ
การสูบน้ าเพื่อลด

ปัญหา 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 
หม้อ 

-ประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นที่ได้มีน้ าใช้
อุปโภค – บริโภค 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127.  โครงการซ่อมแซมสันคลองส่งน้ า 
สถานีสูบน้ า บ้านหนองบัวดง  
หมู่ที่ 6 

-เพื่อลดความเสียหายของ
พื้นที่การเกษตรช่วงฤดู
แล้งและหน้าฝน 

ซ่อมแซมสันคลอง
ส่งน้ าสถานีสบูน้ า
บ้านหนองบัวดง 

- 200,000 - 200,000 - 1 แห่ง -ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์ท่ีสัน
คลองส่งน้ าได้อย่าง
สะดวก สามารถจ่าย
น้ าและกระจายน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

128.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
เส้นหนองโน  
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 1,500 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 เกษตรกร 
20% ใช้
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตร 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

129.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากหน้าบ้านนางสมหวัง สมอาษา 
ถึงสี่แยกทางไปบ้านดงเค็ง 
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

130.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางหฤทัยถึง
หนองเม็ก 
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

131.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายจากบ้านนายนวล  
โสดถานา ถึงวัดป่าศรีบัวทอง  
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัวดง  
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรสีะเกษ 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 
 

- - 500,000 500,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

132.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
เพื่อการเกษตรจากบ้านนางใบ  
บุญที ถึงไร่นางบุญมา  ผิวจันทร์  
หมู่ที่ 1 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 

เมตร 

- - 50,000 50,000 - 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

133.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  
ภายในต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมู่บ้าน พ้ืนท่ี
ต าบลหนองบัวดง 

- - 150,000 150,000 - ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

เพิ่มขึ้น 
20 จดุ 

 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

134.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากสี่แยกถึงประปาเก่า 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

135.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากซอย 2 ถึงซ าหว้า  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

136.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนน
สมบูรณ ์
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลหนองบัวดง  
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรสีะเกษ 

137.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากประปาถึง
ถนนลาดยาง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 500,000 300,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

138.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายเสริม 
ถึงถนนมิยาซาว่า  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

139.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากซอยสี ่
ถึงหนองบัวดง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

140.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2  
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

141.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากเส้นลงล าน้ าเสียวถึง
ดอนผึ้ง  
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 250,000 100,000 160,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
142.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กจากซอยสามถึงหนอง
บัวดง 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 160,000 290,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางสุขถึงบ้านนางดวง 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

- - 500,000 - 200,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

144.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายเสมียนถึง
สามแยกหนองยาง  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 165,000 - 

 

1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

145.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางพิศมยัถึง
บ้านนายม ี
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

146.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากสี่แยกถึงหน้าโรงเรียน  

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

ยาว 500 เมตร 

147.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
หมู่บ้านถึงหนองบัว 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 800 เมตร - - - 100,000 - เกษตรกร 
20% ใช้
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตร 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

148.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายตุ๋งถึงบ้าน
นางทองใส 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 160,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

149.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากสี่แยกถึงบ้านนาย
พูนทรัพย์  ชุมเดช 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

150.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางทรงศิริถึง
บ้านนายทองพูนย์ (รอบนอก) 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - - 490,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

151.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกเส้นรอบดอนปู่ตาถึงหนอง
จอก  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 200,000 100,000 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
152.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กทางลงดอนปู่ตา 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 250,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากแยกบา้นนายทองพูนย์
ถึงดอนปู่ตา 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 
 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

154.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน  
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น  -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

 
 
 

155.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากสามแยกต้นยางใหญ่
ถึงหนองจอก 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 300,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

156.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากดอนปูต่าถึงพนังกั้น
น้ า 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 490,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

157.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากวัดถึงโรงปุ๋ย  
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 400,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

158.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากนานางทองพันธ์  
สุดสาถึงนานายทองส่วน  สุดสา 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 450,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

 

159.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหน้าวัดบ้านหนองพอก
ถึงบ้านหนองแห้ว 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 450,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

160.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายสรุิยา  เข็มทอง ถึง  
ถนนลาดยาง 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางบุญยังถึงที่นานาย
สิงห์  บัวนิล 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4  
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 250,000 1 เส้น  -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

162.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ประชาชนได้รบัความ กว้าง 5 เมตร - - 300,000 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั อบต.หนองบัว



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166.  โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายวิจิตร  พรมกา ถึง
บ้านนายทองพันธ์  
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ยาว 15 เมตร - - - - 500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

เสรมิเหล็กจากบ้านนายบุญ
ทวีศักดิ์ถึงโรงพิณ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

ดง/กองช่าง 

163.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากบ้านนายสะอาด  
บัวนิล 
ถึงไร่นางวิไล  ไชยสิทธ์ิ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - - 350,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

164.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากโรงพิณถึงนานาย
หนูจันทร ์
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 150,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

165.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากบ้านนายทองพันธ์
ถึงดอนปู่ตา 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 70,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายวเิชียรถึง
ไร่นายอาจ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 500,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

168.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายอภิชาตถึง
ไร่นายสงค ์
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

169.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากแยกวัดบ้านหนอง
พอกถึงถนนพ่อใหญ่ซา (หนอง
ซ าไฮ) 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 300,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

170.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นจากแยกนานายวิรัตน์
ถึงถนนบ้านทัพส่วย (กุดโง้ง) 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 300,000 70,000 - 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

171.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากเส้นมิยาซาว่าถึง
แยกบ้านโนนสังข์ (ต าบลด่าน) 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 490,000 250,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
172.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กจากบ้านนายดาบอัศวิน   
นิรมิตสันติถึงคันไดร ์
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

-   - - 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

173.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากโรงเรียนบา้นทัพ
ส่วยถึงพนังกั้นน้ า (กุดโง้ง) 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 490,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

174.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นถนนมิยาซาว่า 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 250,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

175.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ประชาชนได้รบัความ กว้าง 3.5 เมตร - - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั อบต.หนองบัว



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เสรมิเหล็กจากบ้านนางแถว  ทอง
สายถึงนางสมพร  ทาโส  
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

ดง/กองช่าง 

176.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ าจากบ้านนายเทียนชัย  
ค าอ้วนถึงที่นานางอนงค์  ยอดศิริ 
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 350 เมตร - - 
 

 

- - 500,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

177.  โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก
จากแยกหนองไผ่ถึงสามแยกโนน
สังข ์
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 300,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

178.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากโรงเรียนบา้นทัพ
ส่วยถึงบ้านหนองพอก  
บ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

- - 500,000 500,000 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

179.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายพรชัย  แสงศร 
ถึงบ้านนางสมฤทัย  ชันษา 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 

- - 250,000 500,000 - 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

180.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางอนงค์  ยอดศิริถึง
บ้านนาอ่อนตา  แสงพฤกษ์ 
บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

 

- - - - 260,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

181.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายจันดี  จ าเรญิถึงหนอง
จอก  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

 

- - 490,000 500,000 - 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

182.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้าง อบต.ฝั่งตะวันออก 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - 50,000 - 50,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

183.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายจากบ้านนายนพดล  
สานุสันต์  ถึงวัดป่าศรีบัวทอง 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศลิาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

184.  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกเส้นหนองปากท้าง ถึงคัน
ไดร์ (หนองโน) 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

- - 300,000 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

185.  โครงการติดป้ายบอกเขตชุมชน  
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 

-เพื่อแสดงแนวเขตการ
บริหารจดัการ และการ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี อบต. 

ติดตั้งป้ายบอกเขต
หมู่บ้านในต าบล

หนองบัวดง  

- - - 100,000 150,000 จ านวน
ป้ายบอก

เขต
หมู่บ้าน 

-แสดงแนวเขตการ
บริหารจดัการ และ
การด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของ 
อบต. 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

186.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหน้าบ้านนางพูนทรัพย์  
นาคาแก้ว 
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

- - - 50,000 20,000 1 เส้น  -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

187.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนายทวี  สังวังถึงสี่แยกไป
บ้านดงเค็ง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

 

- - - - 250,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

188.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากโรงสีชุมชนถึงหนอง
เต่า  
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 300,000 100,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
ส ารอง  จันทนนตรีถึงถนน SML 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

- - - - 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

190.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนายประวัฒิ  
เกษสร ถึงแนวป่าสาธารณะ 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 100,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

191.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากกองทุนหมู่บ้านถึงถนน
แนวกั้นป่า 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

192.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากหนองจอกถึงโรงสี
ข้าวชุมชน 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

193.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางประคอง  
ทวีสารถึงบ้านนายสนิท  สมศร ี
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 - 300,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้
ยานพาหนะและมี
ความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

194.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังจากถนน SML ถึงที่สปก.นาง
เสาร์  สีนิกรณ ์
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 

 

100,000 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

195.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังจากบ้าน 
นางส ารอง  วรรณวงษ์  
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 

 

100,000 250,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

196.  โครงการขยายเขตท่อน้ าประปา
จากบ้านนางทองสวย  พงษ์จันทร์
โอ ถึงสี่แยกไปบ้านดงเค็ง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

ยาว 100 เมตร - - - 300,000 - ประชา 
ชนในพื้นท่ี
มีน้ าประ 

ปาใช้ 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค/
บริโภค และถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

197.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายอ านวย  อบเชยถึงวัดปา่
ศรีบัวทอง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 1,000 เมตร - - - 300,000 100,000 เกษตรกร 
20%  

ใช้ไฟฟ้า
เพื่อการ 
เกษตร 

-มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

198.  โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายประวัฒิ  วิเศษวงษาถึงที่
สปก.นางค าสอน  เสารโ์มก 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้เกษตรกรมไีฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร 

ยาว 100 เมตร - - - 200,000 100,000 เกษตรกร 
20%  

ใช้ไฟฟ้า
เพื่อการ 
เกษตร 

-มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

199.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากโรงสีขา้ว
ชุมชนถึงที่สปก. 
นางเสาร์  สีนิกรณ ์
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 200,000 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

200.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นประ
ปาถึงนานางสุมณี  สร้อยสิงห ์
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

- 250,000 - 250,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

201.  โครงการขยายเขตท่อน้ าประปา
จากบ้านนายสนิท  สมศรี ถึงบ้าน
นางทองนวล  ภาวัง 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

ยาว 100 เมตร - 100,000 100,000 - - ประชา 
ชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าประ 
ปาใช้เพิ่ม
มากขึ้น 

 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค/
บริโภค และถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

202.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากเส้นบ้านนายวาสนา  
มะลิวันถึงวัด 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

  

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

203.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากเส้นถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กไปบ้านหลักดา่นถึง
หนองบัวดง 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 50,000 150,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

204.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลกุจากเส้นนานางสมุณี  
สร้อยสิงห์ ถึงบ้านหลักด่านลงล า
น้ าเสียว 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 200,000 - 140,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

205.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติกเส้นรอบ
หมู่บ้าน 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 200,000 200,000 150,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

206.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากนานายประสิทธ์ิ  เสรฐิ
ศรีถึงนานายสาลี  ค าอ้วน 
บ้านตู้ หมู่ที่ 8 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - - 200,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

207.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนายสมศิลป์  
หลักด่านถึงถนนลาดยางสดุ 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 500,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

208.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้าน 
นางอัมพร  ผิวสวยถึงบ้าน 
นางวันนา  แดงบุญเรือง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

209.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนายประจักษ์  
เสนรตัน์ ถึงคอนกรีตหน้าวัดบา้น
ดงเค็ง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

- - - 300,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

210.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากร้านค้าชุมชนถึง
ถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 200,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

211.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายพิบูลย์  สาสังข์ ถึง
ดอนปู่ตา 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - - - 500,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

212.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากสี่แยกถึงบ้าน 
นางอัมพร  ผิวสวย 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 

- - - - 500,000 1 เส้น -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

213.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนายค าภา  ผลอ้อ 
ถึงลาดยางสดุ 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 200,000 - - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

214.  โครงการขยายเขตท่อน้ าประปาใน
หมู่บ้าน 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

ยาว 100 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ประชา 
ชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าประ 
ปาใช้เพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

215.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนางวันนา  แดง
บุญเรือง ถึงพนังกั้นน้ าหนองไผ ่
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 100,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

216.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากบ้านนางทองพันธ์ถึง
บ้านนายชวนชม  มาล ี
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

- - 100,000 50,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

217.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากถนนลาดยางศลิาลาด
ถึงคันไดร์ดอนโมง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 70,000 50,000 - 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

218.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
หินคลุกจากถนนลาดยางศลิาลาด
ถึงนานายสมชาย  ช่างสลัก 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- - 100,000 - 100,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

219.  ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อให้นักเรียนรู้จักช่ือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของ
โครงการ 
ที่ได้รับ
อนุมัต ิ

นักเรียนรูจ้ักช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

220.  ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อป้องกันพาหะน า
โรคตดิต่อมาสู่เด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมสีุขภาพ
แข็งแรงและความ
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อ 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

221.  ก่อสร้างเสาธง -เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
แสดงความเคารพและ
ปลูกฝังความรักชาต ิ
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนฝึกการแสดง
ความเคารพและ
ปลูกฝังความรักชาต ิ

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

222.  ลานคอนกรีตหน้า 
รพ.สต.หนองบัวดง 

-เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในพ้ืนท่ีโดยบูรณา
การ 
 

ด าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

- - 150,000 150,000 150,000 นักเรียน 
และแระ
ชาชน ได้
ออกก าลัง

กาย 

ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

223.  ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค ์ -เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในพ้ืนท่ีโดยบูรณา
การ 
 

ด าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

- - 300,000 300,000 300,000 อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนสายจากข้าง รพ.สต.หนองบัว
ดงถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6  
ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศลิาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 480,000 480,000 480,000 1 เส้น -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ยานพาหนะ
และมีความปลอดภัย 

อบต.หนองบัว
ดง/กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเสริมสรา้งเศรษฐกจิฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : การส่งเสรมิรายได้ 
  2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองบัวดง 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองของ
สตรีใหเ้ป็นที่ยอมรับต่อ
สังคม 

สตรีในพื้นที่
ต าบลหนอง

บัวดง 
ทั้ง 9 

หมู่บ้าน 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
70  

ของผู้
อบรม 
มีอาชีพ
เสรมิ 

-เพื่อส่งเสรมิ
การวัดกิจกรรม
ที่แสดง
ศักยภาพของ
กลุ่มสตร ี

อบต.หนอง
บัวดง/ กอง
สวัสดิการฯ 

 

2.  เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 

100 คน 

- 170,068 170,068 170,068 170,068 ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 

20 
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

-มีเงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.  เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (งบกลาง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม (งบ
กลาง) 

ผู้ประกันตน - 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละ 5 -ผู้ประกันตน
ได้รับค่าจ้าง
มากกว่าฐาน 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
สวัสดิการฯ 

4.  เงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม (งบ
กลาง) 
 
 

พนักงาน
จ้าง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 5 -ผู้ประกันตน
ได้รับค่าจ้าง
มากกว่าฐาน 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
สวัสดิการฯ 

5.  ส ารองจ่าย (งบกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงบ
ส ารองจ่าย 

พนักงาน - 393,718 393,718 393,718 393,718 ผู้เข้าอบรม
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

-มีค่าใช้จ่ายงบ
ส ารองจ่าย 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

6.  โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บา้นใน
ต าบลหนองบัวดงเป็น
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกหมู่บ้าน 

หมู่บ้านใน
ต าบลหนอง

บัวดง 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 มีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

50 
 

ประชาชนใช้วิถี
ชีวิตแบบ

พอเพียงมากข้ึน 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพือ่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบลหนองบัวดง 

ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไปใน
เขต อบต.
หนองบัว

ดง 

- 7,000,000 
 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
สงเคราะห์

ครบ 
100% 

-ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.
หนองบัว
ดง/ กอง
สวัสดิการ

ฯ 
 

8.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้
พิการในพื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

ผู้พิการใน
เขต อบต.
หนองบัว

ดง 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้พิการ
ได้รับการ
สงเคราะห์

ครบ 
100% 

ผู้พิการมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

อบต.
หนองบัว
ดง/ กอง
สวัสดิการ

ฯ 
 

9.  เบี้ยยังชีพผู้ติดเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นผูต้ิดเอดส์
ในพื้นที่ต าบลหนองบัว
ดง 

ผู้เอดส์ใน
เขต อบต.
หนองบัว

ดง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ป่วย
เอดส์

ได้รับการ
สงเคราะห์

ครบ 
100% 

ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

อบต.
หนองบัว
ดง/ กอง
สวัสดิการ

ฯ 
 

10.  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และ

เพือ่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบลหนองบัวดง 

ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไปใน

- 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
สงเคราะห์

-ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.
หนองบัว
ดง/ กอง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ เขต อบต.
หนองบัว

ดง 

ครบ 
100% 

สวัสดิการ
ฯ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสิ่งแวดล้อม   
     3.1 . แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  ค่าใช้จ่ายตามโครง
ส่งเสริม และให้ความรู้
ชุมชน ลดและคดัแยก
ขยะมูลฝอย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
พัฒนาแหล่งน้ า
ต าบลหนองบัวดง 
 

ต าบลหนองบัว
ดง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี -ปริมาณ
วัชพืช และ
ขยะในแหล่ง
น้ าลดลง 

อบต.หนอง
บัวดง/ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
2.  โครงการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 
 

ป่าดงแดง - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง           
การเกิดไฟ
ป่าลดลง 

-ป้องกันไฟ
ป่า 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

3.  โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าไมเ้ฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติในวัน 

ป่าดงแดง - 20,000 20,000 
20,000 

20,000 3 ครั้ง/ป ี -เนื้อท่ีป่า
เพิ่มขึ้น 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

4.  โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -ลดปัญหา
ปริมาณขยะ 

อบต.หนอง
บัวดง/

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ขยะ การทิ้ง การคัด
แยกขยะและการก าจดั
ขยะอย่างถูกวิธี 

การทิ้ง การคัดแยก
ขยะและการก าจดั
ขยะอย่างถูกวิธี 

ส านักงาน
ปลัด 

5.  โครงการจดัการขยะมลู
ฝอยแบบบูรณาการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
การจัดการขยะมลู
ฝอยแบบบูรณาการ 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -จัดการขยะ
ในชุมชน 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

6.  โครงการจดัการเรียนรู้
เกี่ยวกับขยะเปยีกใน
ครัวเรือน หรือขยะ
อินทรีย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
เกี่ยวกับขยะเปยีกใน
ครัวเรือน หรือขยะ
อินทรีย์ 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -ลดปัญหา
ขยะเกลื่อน
กลาด 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

7.  โครงการอบรมกลุม่
เครือข่ายเกีย่วกับการ
บริหารจดัการขยะมลู
ฝอย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -ลดปัญหา
ขยะเกลื่อน
กลาด 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

8.  โครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -สามารถน า
ขยะกลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

9.  โครงการอบรมการท า
ปุ๋ยหมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ จากขยะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
การท าปุ๋ยหมักและ

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -สามารถท า
ปุ๋ยหมักและ
น้ าหมัก

อบต.หนอง
บัวดง/ 

ส านักงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

อินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ    ชีวภาพได้เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ปลัด 
 

10.  โครงการบ้านเรือน
สะอาด หมู่บ้าน
สวยงาม 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
บ้านเรือนสะอาด 
หมู่บ้านสวยงาม 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -หมู่บ้าน/
ชุมชนสะอาด
ถูก
สุขลักษณะ 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

11.  โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ให้เกิด
ประโยชน์กับ
ประชาชน 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 ครั้ง/ป ี -ให้เข้าใจ
และเห็น
ความส าคญั
ของ
พันธุกรรมพืช 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

12.  โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “จติอาสา สร้าง
ป่า รักษ์น้ า” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
ท้องถิ่นอาสา ปลูก
ป่า เฉลิมพระเกียรติ 
“จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ า 
 

ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี -เพิ่มพื้นท่ีป่า
ให้กับชุมชน 

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. โครงการคืนคลองสวย 
ทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น 

-เพื่อสามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพักผ่อนหย่อน
ใจได้ในทุกจังหวัด
เป็นต้นแบบ  

ประชาชนต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 แห่ง สามารถ
พัฒนาให้เป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
และพักผ่อน
หย่อนใจได้
ในทุกจังหวัด
เป็นต้นแบบ 

อบต.หนอง
บัวดง/ส านัก

ปลัด 

14. โครงการ 1 อปท. 1 ถนน 
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

-เพื่อให้ อปท.  
ทุกแห่ง  
มีถนนท่ีสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 1 แห่ง อปท. ทุก
แห่ง 

มีถนนท่ี
สวยงามเป็น

ระเบียบ
เรียบร้อย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส านัก

ปลัด 

15. โครงการห้องน้ าท้องถิ่น 
สะอาดและปลอดภัย 

-เพื่อให้ อปท. 
พัฒนาห้องน้ า
สาธารณะทุกแห่งที่
อยู่ใน ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ 
โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานีขนส่ง ตลาด

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง อปท. พัฒนา
ห้องน้ า
สาธารณะทุก
แห่งที่อยู่ใน 
ความ
รับผิดชอบ 
ได้แก่ 
โรงเรียน 

อบต.หนอง
บัวดง/ส านัก

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

และ ศูนย์พัฒนา
เด็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16. โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

-เพื่อแก้ปัญหาน้ า
แล้ง โดยจดัหาแหล่ง
น้ าบนดิน และกัก
เก็บน้ าไว้ใช้รูปแบบ
ของธนาคารน้ าสู่ใต้
ดินไว้ในช้ันหินอุ้มน้ า
ใต้ดิน  

พื้นที่ต าบล 
หนองบัวดง 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เพื่อแก้ไขน้ า
ที่ไม่มี
คุณภาพให้ใช้
ดื่มได้ ชุมชน
น้ าสะอาด 
ปลอดภัย 
เพื่อการ
อุปโภค-
บริโภค และ
ใช้ท า
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอและ
ยั่งยืน 

อบต.หนอง
บัวดง/ส านัก

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. โครงการรณรงค์ไถกลบ 
ตอซังข้าว 
 

-เป็นการเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในดิน
และช่วยปรับปรุง
บ ารุงดินให้มีความ
อุดมสมบรูณ ์

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ช่วยลดโลก
ร้อนรวมถึง
มลพิษทาง
อากาศจาก
การเผา 

อบต.หนอง
บัวดง/ส านัก

ปลัด 

18. โครงการก่อสร้างระบบ 
กระจายน้ าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ดอนฝั่งแดง 

-เพื่อสนับสนุนน้ า
ต้นทุนในการผลิตน้ า
อุปโภคบรโิภค 
ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้
น้ าน้อยนอก 

แหล่งน้ า 
มีระบบ 

กระจายน้ า 

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

 

 

1,000,000 1 แห่ง ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ใน
ด้าน
เกษตรกรรม  

อบต.หนอง
บัวดง/ส านัก

ปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ

-เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่า
ไม้ให้อดุมสมบรูณ์ 
ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากไม้ที่
ปลูกได ้

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรใน
สังกัด ผู้น า
ชุมชน ครู 

นักเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองบัว

ดง และ
ประชาชนใน

พื้นที่ปลูกต้นไม้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 ครั้ง/ป ี ฟื้นฟูป่าไม้ให้
อุดมสมบรูณ์ 
ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์
จากไม้ที่ปลูก
ได ้

อบต.หนอง
บัวดง/ 

ส านักงาน
ปลัด 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ในที่สาธารณะ  
 

20. โครงการช่วยเหลือกลุม่
เกษตรกรหลังท านาป ี
หมู่ที่ 8 

-เพื่อเป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และบรโิภคของ
ราษฎรในเขตพื้นท่ี
โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง 
 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ครั้ง/ป ี -สามารถเก็บ
กักน้ าไว้ใช้
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
ของราษฎร 

อบต.หนอง
บัวดง/ กอง

ช่าง 

21. โครงการถมบ่อขยะท า
บ่อขยะใหม่พร้อม
ทางเข้าออก 
หมู่ที่ 9 

-เพื่อลดปัญหาขยะ
เกลื่อนกลาด 

 

ชุมชนหมู่ที่ 7 
และหมู่บา้น
ใกล้เคียง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 เป้าหมาย
ลดขยะได้
ร้อยละ 20 

-เพื่อลด
ปัญหาขยะ
เกลื่อนกลาด 

อบต.หนอง
บัวดง/ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
จอก 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม 
ปลอดภัย 

อาณาบรเิวณ มีความ
สวยงาม 

ปลอดภัย  เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ 90 % 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

มีความ
พอใจ 

-เพื่อ
สภาพแวดล้อม
บริเวณมีความ
สวยงาม ร่มรื่น 
เหมาะแก่การ

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เรียนรู้และ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

 

23. โครงการถมบ่อขยะ
เก่าขดุบ่อขยะใหม่
ชุมชนพร้อม
ทางเข้าออก 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อลดปัญหา
ขยะเกลื่อน
กลาด 

ชุมชนหมู่ที่ 7 และ
หมู่บ้านใกล้เคยีง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 เป้าหมาย
ลดขยะได้
ร้อยละ 

20 

-เพื่อลดปัญหา
ขยะเกลื่อน
กลาด 

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน

ปลัด 
 

24. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบดอนปู่
ตา 
หมู่ที่ 8 

-เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม 
ปลอดภัย 

อาณาบรเิวณ มีความ
สวยงาม 

ปลอดภัย  เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ 90 % 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

มีความ
พอใจ 

-เพื่อ
สภาพแวดล้อม
บริเวณมีความ
สวยงาม ร่มรื่น 
เหมาะแก่การ
เรียนรู้และ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน

ปลัด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาล าน้ าคูคลอง 
เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต  

เพื่อให้ทรัพยากร
น้ าได้รบัการดูแล
บ ารุงรักษาและ
ใช้ประโยชน์
อย่างสมดลุ มี

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการดูแล
รักษาทรัพยากรน้ าคู
คลองให้สะอาดและ

- 50,000 50,000 50,000 50,000 การสร้าง
ความยั่งยืน
ในการดูแล
รักษาล าน้ า
คูคลองให้

-คุณภาพน้ าท่ี
ดีขึ้นชุมชน/
ประชาชนมี
ความตระหนัก
และเห็น

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ประสิทธิภาพ 
และยั่งยืนบน
พื้นฐานของการ
มีส่วนร่วม 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม สะอาดและ
มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ความส าคญั
ตลอดจนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์คู
คลองสะอาด
และมภีูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

 

26. โครงการ 1 ต าบล 1 
ถนนสวย  

เพื่อให้ถนนสาย
หลัก สายรอง
และที่สาธารณะ
ชุมขนในพ้ืนท่ี
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองบัว
ดงมีความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

พื้นที่ถนนสายหลัก 
สายรอง ท่ีหรือทาง
สาธารณะและชุมชน

ในเขตพื้นท่ีอบต.
หนองบัวดง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์
ถนนให้เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สะอาด
สวยงาม
ปลอดภัย

หรือ
สะท้อน 

-เขตพื้นท่ี
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองบัว
ดงมีความ
สะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพิ่ม
มากขึ้น
โดยเฉพาะตาม
ถนน 

อบต.
หนองบัว

ดง/
ส านักงาน

ปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27. โครงการเพิม่
สวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มสีถานท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมพักผ่อน

พื้นที่สาธารณะและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลหนองบัวดง 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ให้เป็น
สถานท่ี
พักผ่อน

หย่อนใจมี

-ประชาชนมี
สวนหย่อม/
สวนสาธารณะ
ส าหรับท า

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หย่อนใจและ
ออกก าลังกาย 

สวนหย่อม
เป็นแหล่ง

นันทนาการ
ในชุมชน 

กิจกรรม
พักผ่อนหย่อน
ใจและออก
ก าลังกายใน
ชุมชน 
 

ปลัด 
 

28. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบหนองบัวดง 

-เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม 
ปลอดภัย 

อาณาบรเิวณ มี
ความสวยงาม 

ปลอดภัย  เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ 

90 % 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

มีความ
พอใจ 

-เพื่อ
สภาพแวดล้อม
บริเวณมีความ
สวยงาม ร่มรื่น 
เหมาะแก่การ
เรียนรู้และ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
 

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน

ปลัด 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29. การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสีย 

-เพื่อลดปัญหา
มลพิษทางน้ าจาก
แหล่งก าเนิด รวมทั้ง
เป็นการส่งเสรมิและ
สร้างจิตส านึกท่ีดี

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ให้เป็น
สถานท่ี
พักผ่อน

หย่อนใจมี
สวนหย่อม

-ประชาชนมี
สวนหย่อม/
สวนสาธารณะ
ส าหรับท า
กิจกรรม

อบต.
หนองบัว

ดง/ 
ส านักงาน

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ให้กับประชาชน ใน
การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์แม่น้ า 

เป็นแหล่ง
นันทนาการ
ในชุมชน 

พักผ่อนหย่อน
ใจและออก
ก าลังกายใน
ชุมชน 
 

 

30. โครงการปรับปรุงบ ารุง
ดิน 

-เพื่อผลผลิตต่ า/ลด
รายจ่าย/ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม 

อบรม
เกษตรกร/

สนับสนุนปัจจัย 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ผลผลติ
เพิ่มขึ้น/
รายได้
เพิ่มขึ้น 

สร้างงาน สร้าง
รายได้  สร้ าง
อาชี พเสริ ม /
เพิ่มรายได้ 
 

ศบกต.
หนองบัว
ดง/อบต.
หนองบัว

ดง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11.  โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ
และวันสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการวัน
สูงอายุและวันสงกรานต ์
 

ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วม
โครงการ 
100% 

-ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมในวัน
ผู้สูงอาย ุ

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
12.  โครงการจดังานรัฐพิธี 

ศาสนาและวันส าคัญของ
ทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธี ศาสนา
และวันส าคัญของทาง
ราชการ 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนเข้า
ร่วมการ   จัด
งานรัฐพิธี 
ศาสนาและวัน

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ส าคัญของทาง
ราชการ 
 

13.  โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

14.  โครงการสนับสนุนขบวน
แห่บั้งไฟร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟอ าเภอศลิาลาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
สนับสนุนขบวนแห่บั้งไฟ
ร่วมงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟอ าเภอศลิาลาด 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

15.  โครงการแข่งขันเรือพาย
ต าบลหนองบัวดง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
แข่งขันเรือพายต าบล
หนองบัวดง ประจ าปี 
2558 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 150,000 
  

150,000 150,000 150,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

16.  โครงการเข้าวัดฟังธรรมใน
วันช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

เพื่อด าเนินโครงการเข้า
วัดฟังธรรมวันธรรม
สวนะในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 
 

ประชาชน 
อ าเภอศิลา

ลาด 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
/อ าเภอ
ศิลาลาด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17.  โครงการจดังานประเพณ ี
บุญบั้งไฟต าบลหนองบัวดง 
ประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัด
งานบุญบั้งไฟต าบลหนอง
บัวดง 

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
18.  โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี

ต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
 

19.  โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี

ต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

20.  โครงการ ปณิธานความดี 
ในปีมหามงคล 

เพื่อเป็นการร่วมกันท า
ความดีเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ประชาชน
ในต าบล

หนองบัวดง 
,ผู้น าชุมชน,
พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อเป็นการ
ร่วมกันท า
ความดีเพื่อ
เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
ฯ 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

21.  โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระเทพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย

ประชาชน
ในต าบล,

ผู้น าชุมชน,

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี -มโีครงการ
จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน

อบต.
หนองบัว

ดง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

พระราชทานฯ พระเทพ 
พระราชทานฯ 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

กีฬาชิงถ้วย
พระเทพ 
 

/
ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

22.  โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้าน
ภัยยาเสพตดิ หนองบัวดง
เกมส ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด หนอง
บัวดงเกมส ์

ประชาชน
ในต าบล,

ผู้น าชุมชน,
พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง/ป ี -มโีครงการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนต้าน
ภัยยาเสพตดิ  

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

23.  การด าเนินการตามค่านิยม
พื้นฐาน 8 ประการ(ตาม
วาระจังหวัด) 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงค่านิยมของจังหวัดศรี
สะเกษ 

ประชาชน
ในต าบล,

ผู้น าชุมชน,
พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อให้
ประชาชนได้
ทราบถึง
ค่านิยมของ
จังหวัดศรีสะ
เกษ 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

24.  โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
บ้านศรีล าดวนให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มี
บ้านท่ีมั่นคงไม้อยู่อาศยั 

ผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล

หนองบัวดง 

- 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาสได้
มีบ้านที่มั่นคง
ไม ้
 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/ 
25.  โครงการอบรมคณุธรรม 

จริยธรรม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน 

 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี -ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน ได้รบ
การอบรม 
 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26.  ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมงานประเพณีบญุบั้งไฟ 
อ าเภอศิลาลาด 

-เพื่อส่งเสรมิและ
บ ารุงรักษาจารตีประเพณี 
ของท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

27.  โครงการงานประเพณีฮี
ตสิบสองคองสิบสี ่

-เพื่อส่งเสรมิและ
บ ารุงรักษาจารตีประเพณี 
ของท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

28.  โครงการประเพณีสวด
ท านองสารภัญญะ 

-เพื่อส่งเสรมิและ
บ ารุงรักษาจารตีประเพณี 
ของท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

29.  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
นิทรรศการต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดแข่งขันนิทรรศการ
ต่างๆ 

นักเรียน 
เยาวชน 

ประชาชน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-นักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชนได้
เข้าร่วมแข่งขัน 
 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30.  โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ
และวันสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการวัน
สูงอายุและวันสงกรานต ์
 

ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วม
โครงการ 
100% 

-ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมในวัน
ผู้สูงอาย ุ

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
31.  โครงการจดังานรัฐพิธี 

ศาสนาและวันส าคัญของ
ทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธี ศาสนา
และวันส าคัญของทาง
ราชการ 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนเข้า
ร่วมการ   จัด
งานรัฐพิธี 
ศาสนาและวัน
ส าคัญของทาง
ราชการ 
 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

32.  โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

33.  โครงการสนับสนุนขบวน
แห่บั้งไฟร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟอ าเภอศลิาลาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
สนับสนุนขบวนแห่บั้งไฟ

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ร่วมงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟอ าเภอศลิาลาด 

บัวดง 50% การศึกษา 

34.  โครงการแข่งขันเรือพาย
ต าบลหนองบัวดง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
แข่งขันเรือพายต าบล
หนองบัวดง ประจ าปี 
2558 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 150,000 
  

150,000 150,000 150,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

35.  โครงการเข้าวัดฟังธรรมใน
วันช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

เพื่อด าเนินโครงการเข้า
วัดฟังธรรมวันธรรม
สวนะในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 
 

ประชาชน 
อ าเภอศิลา

ลาด 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
/อ าเภอ
ศิลาลาด 

36.  โครงการจดังานประเพณ ี
บุญบั้งไฟต าบลหนองบัวดง 
ประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัด
งานบุญบั้งไฟต าบลหนอง
บัวดง 

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
37.  โครงการจดังานวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี

ต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 
 

38.  โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ

ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี

ต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

พระบรมราชินีนาถ ชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

การศึกษา 

39.  โครงการ ปณิธานความดี 
ในปีมหามงคล 

เพื่อเป็นการร่วมกันท า
ความดีเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ประชาชน
ในต าบล

หนองบัวดง 
,ผู้น าชุมชน,
พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อเป็นการ
ร่วมกันท า
ความดีเพื่อ
เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
ฯ 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

40.  โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระเทพ 
พระราชทานฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระเทพ 
พระราชทานฯ 

ประชาชน
ในต าบล,

ผู้น าชุมชน,
พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี -มโีครงการ
จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วย
พระเทพ 
 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

41.  โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้าน
ภัยยาเสพตดิ หนองบัวดง
เกมส ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด หนอง
บัวดงเกมส ์

ประชาชน
ในต าบล,

ผู้น าชุมชน,
พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง/ป ี -มโีครงการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนต้าน
ภัยยาเสพตดิ  

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

42.  การด าเนินการตามค่านิยม
พื้นฐาน 8 ประการ(ตาม
วาระจังหวัด) 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงค่านิยมของจังหวัดศรี
สะเกษ 

ประชาชน
ในต าบล,

ผู้น าชุมชน,

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อให้
ประชาชนได้
ทราบถึง

อบต.
หนองบัว

ดง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

ค่านิยมของ
จังหวัดศรีสะ
เกษ 

/
ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

43.  โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
บ้านศรีล าดวนให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มี
บ้านท่ีมั่นคงไม้อยู่อาศยั 

ผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล

หนองบัวดง 

- 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาสได้
มีบ้านที่มั่นคง
ไม ้
 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/

ประชาชน/ 
44.  โครงการอบรมคณุธรรม 

จริยธรรม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน 

 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี -ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน ได้รบ
การอบรม 
 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

45.  ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมงานประเพณีบญุบั้งไฟ 
อ าเภอศิลาลาด 

-เพื่อส่งเสรมิและ
บ ารุงรักษาจารตีประเพณี 
ของท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

46.  โครงการงานประเพณีฮี
ตสิบสองคองสิบสี ่

-เพื่อส่งเสรมิและ
บ ารุงรักษาจารตีประเพณี 
ของท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลหนอง
บัวดง 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-ประชาชนร่วม
สืบสาน
ประเพณ ี

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

47.  โครงการประเพณีสวด
ท านองสารภัญญะ 

-เพื่อส่งเสรมิและ
บ ารุงรักษาจารตีประเพณี 

ประชาชน
ในพื้นที่

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม

-ประชาชนร่วม
สืบสาน

อบต.
หนองบัว



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ของท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ต าบลหนอง
บัวดง 

โครงการ 
50% 

ประเพณ ี ดง/กอง
การศึกษา 

48.  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
นิทรรศการต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดแข่งขันนิทรรศการ
ต่างๆ 

นักเรียน 
เยาวชน 

ประชาชน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

-นักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชนได้
เข้าร่วมแข่งขัน 
 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  

     4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49.  ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  
จ านวนนักเรียน 80 คน ๆ 
ละ 1,700 บาท 

-เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

นักเรียน 
จ านวน 80 

คน 

- 142,80
0 

142,80
0 

142,80
0 

142,80
0 

1  ครั้ง/ป ี นักเรียนได้รับ
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

50.  โครงการจดังานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ประชาชนใน - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน -ประชาชนเข้า อบต.หนอง

แบบ ผ.02   



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ศาสนาและวันส าคัญของ
ทางราชการ 

การจัดงานรัฐพิธี ศาสนา
และวันส าคัญของทาง
ราชการ 

พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

เข้าร่วม
โครงการ 
50% 

ร่วมการ   จัด
งานรัฐพิธี 
ศาสนาและวัน
ส าคัญของทาง 
 

บัวดง/กอง
การศึกษา 

51.  โครงการจดังาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดังานวัน
แด็กแห่งชาติ 

เด็กในเขต
พื้นที่  

อบต.หนองบัว
ดง 
 

- 100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

เด็กได้เข้า
ร่วม

โครงการ 
100% 

-เด็กไดร้่วมท า
กิจกรรมวัน
เด็ก 
 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

52.  โครงการทันตกรรมส าหรับ
เด็กอนุบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการทันตก
รรมส าหรบัเด็กอนุบาล
ต าบลหนองบัวดง 

เด็กในศูนย์ฯ
ในพื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเข้าร่วม
โครงการ 
100% 

-เด็กมีสุขภาพ
ปากและฟันดี
ขึ้น 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

53.  โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี

ต าบล 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

54.  โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี

ต าบล 

- 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

 

55.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน เด็กในศูนย์ฯ - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเข้าร่วม -เด็กมี อบต.หนอง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ส าหรับเด็กอนุบาล การด าเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการส าหรับเด็ก
อนุบาล ต.หนองบัวดง 
 

ในพื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

โครงการ 
100% 

พัฒนาการที่ดี
ตาวัย  

บัวดง/กอง
การศึกษา 

56.  โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

โรงเรียน 
บ้านหนอง

บัวดง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

อบต.หนอง
บัวดง 

/โรงเรียน
บ้านหนอง

บัวดง 
57.  โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวสู่อาเซียน 

-เพื่อให้เรียนรู้และฝึกพูด
ภาษาอังกฤษแบบง่าย 
-เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เข้าอบรม 

นักศึกษา 
และสมาชิก 
อบต. อปพร. 
พนักงานส่วน

ต าบล 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ผลการ
ทดสอบ
ภาษาอังกษ
ดีเพิ่มข้ึน 

-นักศึกษา
และสมาชิก 
อบต. อปพร. 
ได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
พนักงานส่วน
ต าบล 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

58.  โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน 

-เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
 

นักเรียน
นักศึกษาใน
เขตต าบล

หนองบัวดง
และ

ประชาชน
ทั่วไป 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี -เป็นศูนย์รวม
ในการจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 
-มีศูนย์
ข่าวสาร
ข้อมูลเพิ่มขึ้น

อบต.หนอง
บัวดง 

/โรงเรียน
บ้านหนอง

บัวดง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ในชุมชน 
59.  โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่และเป็นท่ีศึกษา
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองบัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี ภูมิทัศน์ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความน่าอยู ่

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง 

 
60.  โครงการจดัซื้อถึงน้ าไฟ

เบอร์กลาส 2 ถึง ๆละ
2,000 ลิตร 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีถึงกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
ยามจ าเป็น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองบัวดง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีถึงกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ใน
ยามจ าเป็น 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง 

61.  ค่าอาหารกลางวันศูนย์ฯ            
อบต.หนองบัวดง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันศูนย์ อบต.หนอง
บัวดง 

จ านวน 280 
วันๆละ 20 
บาท/คน 

- 760,00
0 

760,00
0 

760,00
0 

760,00
0 

เด็กได้รับ
อาหาร
กลางวัน 
280 วัน 

เด็กได้รับ
อาหารที่มี
ประโยชน์ 
เหมาะสมกับ
วัย 

อบต.หนอง
บัวดง
ศูนย์ฯ
อบต.        
/กรม

ส่งเสริมฯ 

62.  ค่าอาหารเสรมิ (นม)ศูนย์ฯ 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์ฯ อบต. 

จ านวน 280 
วันๆละ 8 
บาท/คน 

- 265,00
0 

265,00
0 

265,00
0 

265,00
0 

เด็กได้รับ
อาหาร

(เสริม) นม 
ครบ  

เด็กได้รับ
อาหารที่มี
ประโยชน์ 
เหมาะสมกับ
วัย 

อบต.หนอง
บัวดง
ศูนย์ฯ

อบต./กรม
ฯ 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63.  ทุนการศึกษานักเรียน -เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

นักเรียน 
ต าบลหนอง

บัวดง 

- 142,80
0 

142,80
0 

142,80
0 

142,80
0 

1  ครั้ง/ป ี นักเรียนได้รับ
การศึกษาอย่าง
มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

64.  โครงการจดัซื้อสนามเด็ก
เล่นท่ี 
ท าจากยางพารา 

-เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพื้นท่ี
เล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย
และมีพื้นท่ีเพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

นักเรียน
ปฐมวัยทุกคน
ได้เล่นเครื่อง

เล่นท่ีมี
มาตรฐาน 

- 300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

นักเรียน
โรงเรียนมี
สุขภาพ

ร่างกายที่
แข็งแรง

ขึ้น 

เด็กมีความสุข
ได้รับการเพิ่ม
พลังสมองจาก
การเคลื่อนไหว
มีพัฒนาการทุก
ด้านเหมาะสม
ตามวัย 

อบต.
หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต : การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
     4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65.  โครงการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

พื้นที่  
หมู่ที่ 1 -9 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้ป่วย 

ไข้เลือดออก
ลดลง 

ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลง 

อบต.หนอง
บัวดง 

/รพ.สต.
หนองบัวดง 

66.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ต.หนองบัวดง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ 
ผู้สูงอายุในต าบลหนองบัว
ดง 

พื้นที่  
หมู่ที่ 1 -9 

- 100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

1 ครั้ง /ป ี เพื่อให้
ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่
ผู้สูงอาย ุ

อบต.หนอง
บัวดง 

/รพ.สต.
หนองบัวดง 

67.  อุดหนุนโครงการเกลือ    
ไอโอดีน 

เพื่ออุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล      
หนองบัวดง 

หญิง
ตั้งครรภ ์

- 20,000 20,000 20,000 20,000 หญิง
ตั้งครรภ์
ได้รับสาร

ลดปัญหา
การขาดสาร
ไอโอดีนใน

อบต.หนอง
บัวดง 

/รพ.สต.

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ไอโอดีน 
100% 

หญิง
ตั้งครรภ ์

หนองบัวดง 

68.  โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า 

พื้นที ่
หมู่ที่ 1 - 

9 

- 24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนสัตว ์
ป่วยลดลง 

ลดอัตราการ
เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ปศุสตัว์
อ าเภอ 

 
69.  โครงการต าบลนมแม่ 

สายใยรักแห่งครอบครัว 
โครงการต าบลนมแม่ 
สายใยรักแห่งครอบครัว 

เด็กอายุ 0-
6 เดือน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กอายุ 0-
6 เดือน 

ได้รับนมแม่
ครบ  

6 เดือน 

ส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วย
นมแม ่

อบต.หนอง
บัวดง 

/รพ.สต.
หนองบัวดง 

 
70.  โครงการสาธารณสุขมูลฐาน

ต าบลหนองบัวดง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
พื้นที ่

จ านวน 

9 หมู่บ้าน 

- 135,00
0 

135,00
0 

135,00
0 

135,00
0 

9 โครงการ  ป ระชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

อบต.หนอง
บัวดง  /กรม

ส่งเสริมฯ 

 

71.  โครงการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
พื้นที ่

จ านวน 

9 หมู่บ้าน 

- 180,00
0 

180,00
0 

180,00
0 

180,00
0 

15 
โครงการ 

 ป ระชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม    
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

อบต.หนอง
บัวดง  /
สปสช. 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ผลผลิต
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

72.  
 

ส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาลงกรณ์ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

เพื่อด าเนินจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉดีเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชากร/
แมว ทั้งที่มี

เจ้าของ
และไม่มี
เจ้าของ
จากการ
ส ารวจ 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้ป่วย 

จากพิษสุนัข
บ้าลดลง
อย่าง

ต่อเนื่อง 

ประชาชน
ปลอดภัย
จากการตดิ
เชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้า
ลดลงและไม่
มีประชาชน
ตายด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า
อีกต่อไป 

อบต.หนอง
บัวดง/ปศุ
สัตว์อ าเภอ 

 

73.  ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส ารวจ
สุนัข/แมวท้ังที่มีเจา้ของ
และไม่มีเจ้าของ 

ประชากร
สุนัข/แมว

ทั้งที่มี
เจ้าของ
และมี
เจ้าของ
จากการ
ส ารวจ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 90 
จ านวนสุนัข/
แมวผ่านการ
ส ารวจเพื่อ
รับการฉีด

วัคซีน 

สุนัข/แมว 
ได้รับวัคซีน
ครบทุกตัวไม่
มีสัตว์น าโรค
พิษสุนัขบ้า 

อบต.หนอง
บัวดง/ปศุ
สัตว์อ าเภอ 

 

74.  ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีคาวมเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของ
พื้นที ่

ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
หมู่ที่ 1-9 

- 180,00
0 

180,00
0 

180,00
0 

180,00
0 

ร้อยละ 90 
ประชาชนมี

ความรู้
เพิ่มขึ้นใน
เรื่องของ

สาธารณสุข 

ประชาชนได้
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
สาธารณสุข
มีความรู ้

อบต.หนอง
บัวดง/รพ.

สต.หนองบัว
ดง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.4 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75.  โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 

เพื่อขยายจุดแพร่
สัญญาณเสียงตามสายไป
ยังพ้ืนท่ีในหมู่บ้านได้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวน 
ครัว 

เรือน 

-ท าให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดร้ับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆของ
ทางหน่วยงาน
ราชการ 
 
 
 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/ส านัก

ปลัด/กอง
ช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02   



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 
-------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพที่ดี  

     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพที่ดี  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 

     4.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560  
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1.  เบี้ยสงเคราะหผ์ู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเบี้ยสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์  

จ านวน 25 คนๆละ
6,000 บาท/ป ี

150,000 150,000 150,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์
ครบ 100% 

สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์ อบต.หนองบัว
ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ 

2.  โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ต าบลหนองบัวดง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริม/
สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ต าบลหนองบัวดง 
 

คนพิการ 
ในพื้นที่ 

ต าบลหนองบัวดง 

30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ปี ส่งเสริม/สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการต าบลหนองบัว
ดง 

อบต.หนองบัว
ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ 

3.  โครงการคุม้ครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สตรีและเด็ก 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปี ด าเนินโครงการ อบต.หนองบัว
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560  
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

สวัสดิการแก่สตรีและ
เด็ก 

ด าเนินโครงการคุ้มครอง
สวัสดิการแก่สตรีและเด็ก 
 

ในพื้นที่ 
ต าบลหนองบัวดง 

คุ้มครองสวสัดิการแก่
สตรีและเด็ก 

ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ 

4.  โครงการเสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 

ผู้น าชุมชน 
ในพื้นที่ อบต. 
หนองบัวดง 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปี สร้างแกนน าครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

อบต.หนองบัว
ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ 

5.  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก 
สตรฯี 

เด็กและสตร ี
ในพื้นที่ อบต. 
หนองบัวดง 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปี ลดปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีฯ 

อบต.หนองบัว
ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ/ 
พมจ.ศรสีะเกษ 

6.  โครงการพื้นท่ี
สร้างสรรคส์ าหรับเด็ก
และเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรยีน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม ฯ
จิตใจ รวมถึงให้เด็กและ
เยาวชนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

เด็กและเยาวชน 

ในพื้นที่ อบต. 
หนองบัวดง 

30,000 30,000 30,000 1 กิจกรรม/ป ี เด็กและเยาวชนได้รับ
พัฒนาการด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคม และ
จิตใจ 

อบต.หนองบัว
ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ 

7.  โครงการสงเคราะห์เด็ก
ด้อยโอกาสทางสังคม
ในเขตต าบลหนองบัว
ดง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสงเคราะห์
เด็กด้อยโอกาสทางสังคม  

เด็กด้อยโอกาส 
ในเขตพื้นท่ี  

อบต.หนองบัวดง 

30,00 30,000 30,000 10 คน/ปี เด็กด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการ
สงเคราะห ์

อบต.หนองบัว
ดง/ส่วน
สวัสดิการฯ  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560  
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8.  โครงการส่งเสริม

หลักประกันรายได้แก่   

ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่   

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 

ปีขึ้นไป 

5,500,000 6,000,000 6,500,000 100%     ของ

ผู้สูงอายไุด้รับการ

ดูแล 

ผู้สูงอายุมสีวัสดิการ

เพื่อการยังชีพ 

อบต.หนองบัว

ดง 

/กรมส่งเสริมฯ 

9.  โครงการสนับสนุนการ

เสรมิสร้างสวัสดิการ

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ  

ทุพพลภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ

ให้แก่  ผู้พิการหรือ  ทุพพล

ภาพ 

จ านวนผู้พิการใน

ต าบลหนองบัวดง 

1,440,000 2,000,000 2,200,000 100% 

ของผู้พิการ/

ทุพพลภาพไดร้ับ

การดูแล 

ผู้พิการ/ทุพพลภาพ   

ม ีสวัสดิการเพื่อการยัง

ชีพ 

อบต.หนองบัว

ดง 

/กรมส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา   
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.5 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76.  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ และให้ 
อบต.มีแผนใช้สี่ปีใช้ที่ไม่
ซับซ้อนกัน 

ประชาชน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
ครั้ง/ป ี

-รับทราบปัญหา
ในพื้นที่ 
-มีข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล แผนชุมชน 
 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77.  โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน 
ต าบลหนองบัวดง 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1-9 

-  200,00
0 

200,00
0 

200,000 200,00
0 

1 
ครั้ง/ป ี

-รับทราบปัญหา
ในพื้นที่ 
-มีข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล แผนชุมชน 
 
 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ส านักงาน
ปลัด 

78.  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก ่
เด็กเยาวชนของ  
อบต.หนองบัวดง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
เยาวชนของ  
อบต.หนองบัวดง 

ประชาชนใน
ต าบล,ผู้น า

ชุมชน,พนักงาน
ส่วนต าบล 

- 43,000 43,000 43,000 43,000 1 
ครั้ง/ป ี

เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบถึง
ค่านิยมของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

79.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมส่งเสรมิกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองบัวดง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
ครั้ง/ป ี

-ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหนอง
บัวดง ได้รับการ
อบรม 
 

อบต.หนอง
บัวดง/การ
กองศึกษา 

80.  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ส าหรับคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. ผู้น า
ชุมชนท้องที่ พนักงาน
ส่วนต าบล เด็กเยาวชน
และบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหนองบัวดง 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
หนองบัวดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
ครั้ง/ป ี

-ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหนอง
บัวดง ได้รับการ
อบรม 
 

อบต.หนอง
บัวดง/การ
กองศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81.  โครงการเสริมสร้าง
วินัยจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสริมสร้าง
วินัยจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนใน
ต าบลและ
ประชาชนที่
สัญจรไปมา 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/
ป ี

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางช่วง
เทศกาล 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ศูนย์ อป
พร.ต าบล 

82.  โครงการเสรมิสร้าง
วินัยจราจรในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสรมิสร้างวินัย
จราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ประชาชนใน
ต าบลและ
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ศูนย์ อปพร.
ต าบล 

83.  โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและเตรียม
ความพร้อม 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
อปพร.(หลักสตูร
ทบทวน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม อปพร. 
(หลักสูตรทบทวน) 

อปพร. 50คน/
รุ่น 

- 100,00
0 

100,00
0 

100,000 100,00
0 

2 รุ่น/
ปี 

-เพื่อทบทวน
ความรู้ให้แก่
สมาชิก อปพร. 

อบต.หนอง
บัวดง 

/ศูนย์ อปพร.
ต าบล,อ าเภอ

,จังหวัด 
 

84.  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ และให้ 
อบต.มีแผนสามปีใช้ที่ไม่
ซับซ้อนกัน  

ประชาชนใน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
ครั้ง/ป ี

-รับทราบปัญหา
ในพื้นที่ 
-มีข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล แผนชุมชน  
  

อบต.หนอง
บัวดง/

ส านักงาน
ปลัด 

85.  โครงการอบรมบูรณา
การกับหน่วยงานต่าง 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตัวแทนกลุ่ม  
อปพร. 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการ

อบต.หนอง
บัวดง/



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ๆในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

แล้ง พนักงานส่วน
ต าบล 

 

ครั้ง/ป ี ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86.  
 

การจัดตั้งศูนย์เฉพาะ
กิจในต าบลและ
บรรเทาภัยแล้งในเขต
ต าบลหนองบัวดง 

เพื่อรับเรื่องปัญหาร้อง
ทุกข์ของประชาชนใน
ต าบลหนองบัวดงและ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

ประชาชนใน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนไดร้ับ
บริการได้อย่าง
ทันท่วงที 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 
 

87.  โครงการอบรม
เจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง 

เพื่อการจัดสนธิก าลังของ
หน่วยงานต่าง ๆเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้งอย่างเป็นระบบ 

ตัวแทนกลุ่ม  
อปพร. 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

เพื่อการจัดสนธิ
ก าลังของ
หน่วยงานต่าง 
ๆเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ง
อย่างเป็นระบบ 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88.  โครงการรณรงค์
เกี่ยวกับสาธารณภัย
และภยัแล้ง 

เพื่อประชาสมัพันธ์
สถานการณ์ภัยแล้งและ
เผยแพร่ใหส้าธารณะชน
ทราบทุกระยะของการ
คลีคลายสถานการณ์ภัย
แล้ง 

ประชาชน ใน
เขตพื้นท่ี  

ต.หนองบัวดง 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
สถานการณ์ภัย
แล้งและ
เผยแพร่ให้
สาธารณะชน
ทราบทุกระยะ
ของการคลี
คลาย
สถานการณ์ภัย
แล้ง 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

89.  โครงการป้องกันและ
แก้ไขภัยแล้ง 

เพื่อจัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัย
แล้งและพื้นที่เสี่ยงแล้ง
ซ้ าซากเพื่อสามารถ
เชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ข้อมลูแผนที่ท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ ์

พื้นที่  
อบต.หนองบัว

ดง 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

เพื่อจัดท าแผนท่ี
เสี่ยงภัยแล้ง
และพื้นที่เสีย่ง
แล้งซ้ าซากเพื่อ
สามารถ
เช่ือมโยงและใช้
ประโยชน์ข้อมลู
แผนที่ท่ี
เหมาะสมกับ 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

90.  โครงการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ง 

การเตรียมความพร้อม
ส าหรับจัดหาน้ าเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง 

พื้นที่  
อบต.หนองบัว

ดง 
 

30,00
0 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

การเตรียมความ
พร้อมส าหรับ
จัดหาน้ าเพื่อ
ช่วยเหลือ

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ผู้ประสบภยัแล้ง 
 

91.  โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเรื่องการ
จัดการเกีย่วกับสา
ธารณภัยและภัยแล้ง 

เผยแพรค่วามรู้ ฝึกอบรม
ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นที่อยู่
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

ตัวแทนกลุ่ม  
อปพร. และ
ผู้น าท้องถิ่น 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

อาสาสมัครและ
ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

92.  โครงการจดัซื้อถัง
ดับเพลิงให้ทุกหมู่บ้าน
ในเขตต าบลหนองบัว
ดง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีถัง
ดับเพลิงใช้เมื่อเกิดภัย 

45 ถัง - 157,50
0 

157,50
0 

157,500 157,50
0 

1 
ครั้ง/ป ี

สามารถลด
ความเสยีหายที่
เกิดจากอัคคีภยั
ได ้

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 
 
 

93.  โครงการรณรงค์การ 
ต่อต้านการทุจริต 

-เพื่อเสริมสรา้ง
พฤติกรรมและวิธีการ
ท างานท่ีสุจริตโปร่งใส
ของผู้บริหารสมาชิก 
อบต. ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน อสม. และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ผู้บริหารสมาชิก 
อบต. 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี 

ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการ

หมู่บ้าน อสม. 
และประชาชน

ในพื้นที่ 
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
ครั้ง/ป ี

ผู้บริหารสมาชิก 
อบต. 
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี 
ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการ
หมู่บ้าน อสม.  

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94.  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 
และป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ และให้ 
อบต.มีแผนสามปีใช้ที่ไม่
ซับซ้อนกัน  

ประชาชนใน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1  
ครั้ง/ป ี

-รับทราบปัญหา
ในพื้นที่ 
-มีข้อมูลในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ต าบล แผน
ชุมชน  
  

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

95.  ค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ และให้ 
อบต.มีแผนสามปีใช้ที่ไม่
ซับซ้อนกัน  

ประชาชนใน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1  
ครั้ง/ป ี

-รับทราบปัญหา
ในพื้นที่ 
-มีข้อมูลในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ต าบล แผน
ชุมชน  
  

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

 
 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.6 แผนงานการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96.  โครงการจดัส่งทีมนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
จัดส่งทีมนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน “นกเอี้ยง
เกมส์”  

เยาวชน 
ในเขตพื้นท่ี  

อบต.หนองบัว
ดง 

พนักงานส่วน
ต าบล 

 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
และเยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

97.  โครงการจดัส่งทีมนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
จัดส่งทีมนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน “ศิลาลาดคัพ”  

เยาวชน 
ในเขตพื้นท่ี  

อบต.หนองบัว
ดง 

พนักงานส่วน
ต าบล 

 

- 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
และเยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

98.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าชิง
ถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนทีมนักกีฬาเข้า
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ 

เยาวชน 
ในเขตพื้นท่ี  

อบต.หนองบัว
ดง 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
และเยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

99.  โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
“ท้องถิ่นเกมส์” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา “ท้องถิ่น
เกมส์” 

ประชาชนและ
เยาวชน 

ในเขตพื้นท่ี  
อบต.หนองบัว

ดง 
พนักงานส่วน

ต าบล 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
และเยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100.  โครงการจดัส่งนักกีฬา
สัมพันธ์พนักงานส่วน
ต าบล “ราษี ศลิา บูรพ”์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาสมัพันธ์
พนักงานส่วนต าบล 
“ราษี ศิลา บูรพ์” 

ประชาชนและ
เยาวชน 

ในเขตพื้นท่ี  
อบต.หนองบัว
ดงพนักงาน
ส่วนต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
และเยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

101.  โครงการจดัส่งนักกีฬา
อบต. สัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬา อบต.
สัมพันธ์  
 

ประชาชนและ
เยาวชน 

ในเขตพื้นท่ี  
อบต.หนองบัว

ดง 
 

- 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน
และเยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

102.  โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพตดิ” 

ประชาชนและ
เยาวชน 

ในเขตพื้นท่ี  
อบต.หนองบัว

ดง 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง/ป ี เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
และห่างไกล
ยาเสพตดิ” 
 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

103.  โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล โอเพ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพตดิ” 

ประชาชนและ
เยาวชน 

ในเขตพื้นท่ี  
อบต.หนองบัว

ดง 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง/ป ี เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
และห่างไกล
ยาเสพตดิ” 
 

อบต.หนอง
บัวดง/ส่วน
การศึกษา 

104.  โครงการจัดซื้อสนามเด็ก
เล่น 
ที่ท าจากยางพารา 

-เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พื้นที่เล่นกลางแจ้งท่ี
ปลอดภัยและมีพื้นท่ี

นักเรียน
ปฐมวัย 

ทุกคนได้เล่น

- 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียน
โรงเรียนมี
สุขภาพ

เด็กมีความสุข  
ได้รับการเพิ่ม
พลังสมอง

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เพียงพอกับจ านวนเด็ก เครื่องเล่นท่ีมี
มาตรฐาน 

ร่างกายที่
แข็งแรงข้ึน 

จากการ
เคลื่อนไหว  
มีพัฒนาการ
ทุกด้าน
เหมาะสมตาม
วัย 
 

 
 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่งคงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  5  การบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ   
5. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

     5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105.  เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพิ่มอ่ืนๆ ส าหรับฝ่าย
การเมือง 
 

ผู้บริหาร  
และฝา่ย

สภา 

- 3,550,00
0 

4,000,00
0 

4,500,00
0 

4,500,00
0 

12 เดือน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

106.  เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

เพื่อจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นราย
เดือน  รวมถึงเงินท่ีก าหนดให้จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่
จ่ายควบกับเงินเดือน 

พนักงาน
ส่วนต าบล   

- 
 

 

5,250,00
0 

5,300,00
0 

5,500,00
0 

5,500,00
0 

12  เดือน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

107.  ค่าจ้างพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่พนักงาน
จ้างของส่วนราชการ  รวมถึงเงินท่ี
ก าหนดให้จ่ายในลักษณะคา่จ้าง
พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นที่จ่าย
ควบกับค่าจ้างพนักงานจ้าง 

พนักงาน
จ้าง 

ของ อบต. 

- 
 

2,050,00
0 

2,100,00
0 
 

 

2,100,00
0 

2,100,00
0 

12 เดือน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108.  ค่าจ้างช่ัวคราว   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งส าหรับการ
ท างานปกติแก่ลูกจ้างช่ัวคราวของ
ส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจา่ย
ควบกับค่าจ้างช่ัวคราว 

พนักงาน
จ้าง 

ของ อบต. 

- 140,000 145,000 200,000 200,000 12 เดือน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

109.  ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
ระเบียบก าหนด 

ผู้ที่
ปฏิบัติงาน 

ให้ทาง

- 750,000 800,000 850,000 850,000 การ
ด าเนินการ
เบิกจ่าย

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบ 

110.  ค่าใช้สอย   เพื่อจ่ายให้ไดม้าซึ่งบริการ (ยกเว้น
บริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม)  รายจ่ายทีเ่กี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ และรายจ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 
 

อบต.
หนองบัว

ดง 

- 1,100,00
0 

1,200,00
0 

1,300,00
0 

1,300,00
0 

การ
ด าเนินการ
เบิกจ่าย

เป็นไปตาม
ระเบียบ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

111.  ค่าวัสดุ   เพื่อจัดหาสิ่งของเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  
เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 

อบต.
หนองบัว

ดง 

- 1,200,00
0 

1,300,00
0 

1,300,00
0 

1,300,00
0 

การ
ด าเนินการ
เบิกจ่าย

เป็นไปตาม
ระเบียบ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112.  ค่าครุภณัฑ ์ เพื่อจัดหาสิ่งของเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ยืนนาน ไมส่ิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  
รายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกัน  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

อบต.
หนองบัว

ดง 

- 250,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

การ
ด าเนินการ
เบิกจ่าย

เป็นไปตาม
ระเบียบ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 
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ค่าติดตั้ง  
 

113.  ค่าสาธารณูปโภค    เพื่อจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค  
สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เชน่ 
ค่าบริการ ค่าภาษ ี
 

อบต.
หนองบัว

ดง 

- 380,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

การ
ด าเนินการ
เบิกจ่าย

เป็นไปตาม
ระเบียบ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

114.  โครงการอบรม 
สัมมนา และศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ผู้บริหาร 
สมาชิก 

ข้าราชการ  
พนักงาน

จ้าง 
 
 

- 300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

1  ครั้ง/ป ี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน

ราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115.  โครงการที่ท างาน
น่าอยู่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
โครงการที่ท างานน่าอยู ่

ข้าราชการ  
พนักงาน

จ้าง 

- 10,000 10,000 15,000 15,000 2 ครั้ง/ป ี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ทุกส่วน
ราชการ 

 
116.  โครงการอบรม

การวิทยากรให้แก่
ชุมชน 

เพื่อให้การอบรมการวิทยากรแก ่
ข้าราชการ พนักงานจ้าง  

ข้าราชการ  
พนักงาน

จ้าง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 
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117.  โครงการถนน
ตัวอย่างในการ
จัดเก็บและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อน า
กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

-เพื่อลดปรมิาณขยะที่จ าน าไปฝัง
กลบ 
-เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
การคัดแยกขยะมลูฝอย 

ก านัน
,ผู้ใหญ่บ้า
น ส.อบต.
ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 30,000 30,000 
 

 

30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี -เพื่อลด
ปริมาณขยะที่
จ าน าไปฝัง
กลบ 
-เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนใน
การคัดแยก
ขยะมูลฝอย 
 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118.  โครงการจดัการ
เลือกตั้งนายก 
และสมาชิก สภา 
อบต.หนองบัวดง 

-เพื่อให้การด าเนินการการเลือกตัง้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ฯ 

นายก 
อบต. และ
สมาชิก
สภา อบต. 

- 300,00
0 

300,000 300,000 300,00
0 

ประชาชน
สามารถไป

ใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งได้ 
100 % 

-สามารถ
ด าเนินการ
เลือกตั้งนายก 
สมาชิกสภา
เป็นไปตาม
พระราชบัญญั
ติสภาฯ 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

119.  โครงการคืนก าไร เพื่อใช้จ่ายตามโครงการคืนก าไร ผู้ประกอบ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เสยีภาษี - อบต.หนองบัว
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่งคงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  5  การบริหารจดัการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ   
     5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ให้แก่ผู้เสยีภาษ ี ให้แก่ผู้เสยีภาษีโครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผูเ้สยีภาษ ี

กิจการใน
ต าบล
หนองบัว
ดง 

มีความรู้ใน
เรื่องของ

ภาษี 
 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้และ
อยากช าระ
ภาษี 

ดง/กองคลัง 

แบบ ผ.02 
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(ผลผลิต
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ที่
รับผิดชอบ 

120.  โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชน
ต าบลหนองบัว

ดง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง /
ปี  

ประชาชนในต าบล
หนองบัวดงมีความ
ตระหนักต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์
มากยิ่งข้ึน 

อบต.
หนองบัว
ดง/ ส านัก

ปลัด 

121.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิด      
ยาเสพตดิ 

-เพื่ อ ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่าน
การบ าบัดรักษายาเสพ
ติดให้เป็นไปตามนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล                             
-เพื่อลดจ านวนผู้เสพ ผู้
ติด  

กลุ่มเสี่ยง  30 
คน 

- 

 

 

105,000 

 

 

 

105,000 105,000 105,000 จ านวนผู้
ติดยา
เสพติด
ลดลง 

-สามารถขับเคลื่อน
ก า ร ด า เนิ น ง า น
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-สามารถลดจ านวน
ผู้ 

อบต.
หนองบัว

ดง 

/กรม
ส่งเสริมฯ 

122.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  กิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้บ าบัดฟื้นฟู 

-เพื่ อ ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่าน
การบ าบัดรักษายาเสพ
ติดให้เป็นไปตามนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล                              
-เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ผ่ า น ก า ร
ฝึกอบรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดได้มีอาชีพ 

กลุ่มเสี่ยงท่ี
ผ่านการ

ฝึกอบรม 30 
คน 

- 75,000 75,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80   
ของ

เป้าหมาย
ประกอบ
อาชีพ
ตามที่

ได้รับการ
ฝึกอบรม 

-สามารถขับเคลื่อน
ก า ร ด า เนิ น ง า น
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-สามารถลดจ านวน
ผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง 

อบต.
หนองบัว

ดง 

/กรม
ส่งเสริมฯ 

123.  การด าเนินการตามค่านิยม
พื้นฐาน 8 ประการ(ตาม
วาระจังหวัด) 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงค่านิยมของจังหวัดศรี
สะเกษ 

ประชาชนใน
ต าบล,ผู้น า

ชุมชน,

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบถึงค่านิยมของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

อบต.
หนองบัว

ดง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

พนักงานส่วน
ต าบล 

/
ประชาชน/
ผู้น าชุมชน 

 
124.  โครงการเสรมิสร้างวินัย

จราจรในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสรมิสร้างวินัย
จราจรในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ประชาชนใน
ต าบลและ
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
เดินทางช่วงเทศกาล 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/ศูนย์ อป
พร.ต าบล 

125.  โครงการเสรมิสร้างวินัย
จราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสรมิสร้างวินัย
จราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ประชาชนใน
ต าบลและ
ประชาชนท่ี 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
เดินทางช่วงเทศกาล 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/ศูนย์ อป

พร 
126.  โครงการฝึกอบรมหลัก อป

พร.(หลักสตูรทบทวน) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม อปพร. 
(หลักสูตรทบทวน) 

อปพร. 50
คน/รุ่น 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 2 รุ่น/ป ี -เพื่อทบทวนความรู้
ให้แก่สมาชิก อป
พร. 

อบต.
หนองบัว

ดง 
/ศูนย์ อป
พร.ต าบล,

อ าเภอ
,จังหวัด 

 
127.  โครงการอบรมให้ความรู้

แก่เด็กและเยาวชนต าบล
หนองบัวดงห่างไกลยาเสพ

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ต าบลหนองบัวดงห่างไกล
ยาเสพติด 

จ านวนเด็ก
และเยาวชน
จ านวน 100 

- 75,000 75,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80   
ของ

-สามารถขับเคลื่อน
ก า ร ด า เนิ น ง า น
ป้องกันและแก้ ไข

อบต.
หนองบัว

ดง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ติด คน เป้าหมาย
ประกอบ
อาชีพ
ตามที่

ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-สามารถลดจ านวน
ผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง 

/ศูนย์ อป
พร.ต าบล,

อ าเภอ
,จังหวัด 

 

 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

แบบ ผ.02   



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ผลผลิต
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

128.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
บัวดงตามโครงการเด็กกิน
อิ่มเรายิม้ได ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ โครงการเด็ก
กินอ่ิมเรายิม้ได้
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ดง 

นักเรียน 
โรงเรียน 

บ้านหนองบัวดง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนได้
กินอ่ิมและ
ได้รับ
โภชนาการที่
เหมาะสม
ตามวัย 

อบต.หนองบัว
ดง 

/โรงเรียน 
บ้านหนองบัว

ดง 

129.  อุดหนุนโรงเรียน  บ้านดง
เค็ง – ตู้โครงการเด็กกินอิ่ม
เรายิ้มได ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ    โครงการ
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
โรงเรียนบ้านดงเค็ง – 
ตู้ 

นักเรียน 
โรงเรียน 

บ้านดงเค็ง – ตู้ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนได้
กินอ่ิมและ
ได้รับ
โภชนาการที่
เหมาะสม
ตามวัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง 

/โรงเรียน 
บ้านดงเค็ง – ตู้ 

130.  อุดหนุนโรงเรียน  บ้านทัพ
ส่วย-หนองพอก  โครงการ
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเด็กกินอ่ิมเรา
ยิ้มไดโ้รงเรียนบ้านทัพ
ส่วย-       หนองพอก 

นักเรียน 
โรงเรียน 

บ้านทัพส่วย-       
หนองพอก 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนได้
กินอ่ิมและ
ได้รับ
โภชนาการที่
เหมาะสม
ตามวัย 

อบต.หนองบัว
ดง 

/โรงเรียน 
บ้านทัพส่วย-       
หนองพอก 

131.  อุดหนุนโรงเรียน        
บ้านหลักด่าน-หนองจอก 
โครงการเด็กกินอ่ิมเรายิ้ม
ได ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเด็กกินอ่ิมเรา
ยิ้มไดโ้รงเรียนบ้าน
หลักด่าน-หนองจอก 

นักเรียน 
โรงเรียนบ้าน 

หลักด่าน-หนอง
จอก 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนได้
กินอ่ิมและ
ได้รับ
โภชนาการที่
เหมาะสม
ตามวัย 

อบต.หนองบัว
ดง 

/โรงเรียน 
บ้านหลักด่าน
หนองจอก 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลัก
ก่านหนองจอก โครงการ
ค่ายวิชาการ/คา่ย
วิทยาศาสตร์/คา่ย
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเสรมิทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ให้กับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหลักด่าน
หนองจอก 

- 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน
สาสมา
รถมี

ความรู้
ด้าน

ทักษะ
คอมพิวเ
ตอร์เพิ่ม
ร้อยละ 

20 

นักเรียนมี
ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น 

อบต.หนองบัว
ดง 

โรงเรียนในเขต
ต าบลหนองบัว

ดง 

133.  ค่าอาหารกลางวันโรงเรยีน
ในเขตพื้นท่ี อบต.หนองบัว
ดง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
เขตพื้นท่ี อบต.หนอง
บัวดง 

จ านวน 200 
วันๆละ 20 
บาท/คน 

- 1,320,00
0 

 

1,360,00
0 

1,400,00
0 

1,400,00
0 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 
200 วัน 

เด็กได้รับ
อาหารที่
ประโยชน์ 
เหมาะสมกับ
วัย 

อบต.หนองบัว
ดง /โรงเรียน 4 

แห่ง  /กรม
ส่งเสริมฯ 

134.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี อบต.
หนองบัวดง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม) โรงเรยีน
ในเขตพื้นท่ี อบต.
หนองบัวดง 

จ านวน 260 
วันๆละ 7 บาท/

คน 

- 618,800 637,000 700,000 700,000 เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
อาหาร
เสรมิ 
(นม)

เด็กได้รับ
อาหารที่มี
ประโยชน์ 
เหมาะสมกับ
วัย 

อบต.หนองบัว
ดง /โรงเรียน 4 

แห่ง /กรม
ส่งเสริมฯ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

200 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135.  โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อเป็นการเทิดทูน
สถาบันชาติศาสนา 

และพระมหากษัตริย ์

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเกิด

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  

- 9,000 9,000 9,000 9,000 ข้าราชการ
พร้อมด้วย
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
90% 

ข้าราชการ
พ่อค้า

ประชาชนได้
เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ
เทิดทูน

สถาบันชาติ 
ศาสนาและ

พระ 
มหากษัตรยิ ์

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

136.  อุดหนุนโครงการประเพณี
ลอยกระทง 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม  ขนบธรรมเนยี

 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองบัวดง 

- 50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,000 1 ครั้ง/ป ี -อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

อบต.หนองบัว
ดง/กอง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 7 ม วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของ
ชุมชนต าบลหนองบัว
ดง 

และสบืสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอัน
ดีงามให้คงอยู่
ต่อไป 

การศึกษา 

137.  อุดหนุนโครงการแข่งขัน
เรือพายต าบลหนองบัวดง 
หมู่ที ่7 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม  ขนบธรรมเนยี
ม วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของ
ชุมชนต าบลหนองบัว
ดง 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองบัวดง 

 50,00
0 

 

 

50,00
0 

50,00
0 

50,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอัน
ดีงามให้คงอยู่
ต่อไป 
 
 

อบต.หนองบัว
ดง/กอง

การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รายการหนังสือเรยีน 
อุปกรณ์การเรียน 

เครื่องแบบนักเรยีน 
และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน ท่ีภาครัฐให้การ

ผู้เรยีนไดร้ับ
การศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้
และมีคณุภาพสู.ขึ้น 

- 18,90
0 

18,90
0 

18,90
0 

18,900 นักเรียนทุก
คนได้รบั
เงินค่า

เครื่องแบบ
นักเรียน
ตลอดปี

การศึกษา
คนละ 1 

นักเรียนได้รับ
การศึกษาโดย

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับ
รายการ

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

สนับสนุน ครั้ง ร้อย
ละ 100 

เรียน 
เครื่องแบบ

นักเรียน และ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ที่ภาครัฐ ให้
การสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

139.  ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รายการหนังสือเรยีน 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้
และมีคณุภาพสู.ขึ้น 

- 12,60
0 

12,60
0 

12,60
0 

12,600 นักเรียนทุก
คนได้รบั
เงินค่า

เครื่องแบบ

นักเรียนได้รับ
การศึกษาโดย

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรยีน 
และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน ท่ีภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

นักเรียน
ตลอดปี

การศึกษา
คนละ 1 
ครั้ง ร้อย
ละ 100 

ส าหรับ
รายการ

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ

เรียน 
เครื่องแบบ

นักเรียน และ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ที่ภาครัฐ ให้
การสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140.  โครงการเงินอุดหนุนวัน เพื่อเป็นการแสดงออก ข้าราชการ พนักงาน - 10,00 10,00 10,00 10,000 ข้าราชการ ข้าราชการ อบต.หนอง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

ถึงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหา

กรุณาธิคณุที่พระองค์
ท่านทรงมีต่อปวงชน

ชาวไทย 

และประชาชนและ
กลุ่มพลังมวลชนทุก

หมู่เหล่าในพื้นที่
อ าเภอศิลาลาด 

0 0 0 พร้อมด้วย
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
90% 

ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้
ร่วมน้อม

ร าลึกในพระ
มหา

กรุณาธิคณุ
และ

แสดงออกถึง
ความ

จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธษพิมล
ลักษณ พระ
บรมราชิน ี

บัวดง/กอง
การศึกษา/
อ าเภอศิลา

ลาด  

 
 

 

 

  

 

 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

141.  ค่าหนังสือเรยีน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รายการหนังสือเรยีน 
อุปกรณ์การเรียน 

เครื่องแบบนักเรยีน 
และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน ท่ีภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้
และมีคณุภาพสู.ขึ้น 

- 12,60
0 

 

12,60
0 

 

12,60
0 

 

12,600 
 

นักเรียนทุก
คนได้รบั
เงินค่า

เครื่องแบบ
นักเรียน
ตลอดปี

การศึกษา
คนละ 1 
ครั้ง ร้อย
ละ 100 

นักเรียนได้รับ
การศึกษาโดย

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับ
รายการ

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ

เรียน 
เครื่องแบบ

นักเรียน และ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ที่ภาครัฐ ให้
การสนับสนุน 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

142.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รายการหนังสือเรยีน  

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้
และมีคณุภาพสูงขึ้น 

- 27,090 27,090 27,090 27,090 นักเรียนทุก
คนได้รบัเงิน

ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน
ตลอดปี  

นักเรียนได้รับ
การศึกษาโดย

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับ
รายการ

หนังสือเรียน  

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

143.  โครงการอุดหนุนสมาคม
กีฬาจังหวัดศรสีะเกษ ตาม
โครงการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา ครั้งท่ี 
47 ประจ าปี 2563  
ศรีสะเกษเกมส์ และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติครั้งที่ 37 พ.ศ.
2564 นครล าดวนเกมส์ 
ประจ าปี 2563 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอุดหนุน
สมาคมกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ - 150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

นักเรียน
เยาวชน 

ประชาชน 
จังหวัด 

ศรีสะเกษ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
และ

ประชาชน รัก
การออกก าลัง

กาย 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 

144.  อุดหนุนโครงการแข่งขัน
เรือยาว อ าเภอศลิาลาด 

-เพื่อส่งเสรมิ
บ ารุงรักษาจารตี
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนอ าเภอ
ศิลาลาด 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ในพื้นที่และ
ใกล้เคียงได้
ร่วมกันสืบ

ทอด
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

-ได้อนุรักษ์
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาอัน

ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบต่อไป 

อบต.หนอง
บัวดง/กอง
การศึกษา 145.  อุดหนุนประเพณีบญุบั้งไฟ 

อ าเภอศิลาลาด 
- 30,000 30,000 30,000 30,000 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     4.3 แผนงานการบริการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146.  อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อสนับสนุน
บริการสาธารณสุข
มูลฐานของแต่ละ
หมู่บ้านจ านวน 9 
หมู่บ้าน 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

- 135,00
0 

135,00
0 

135,00
0 

135,00
0 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนได้
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

อบต.หนองบัว
ดง/กอง

สวัสดิการ 

147.  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เป็นการช่วย
แก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

- 24,000 
 

 

25,000 26,000 24,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชน
ได้รับการ
ให้บริการ
ด้าน
การแพทย์
และ
สาธารณสุข 
 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148.  เงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

สัตว์เลี้ยงได้รับ
การขึ้นทะเบียน
การฉีดวัคซีน

- 24,000 25,000 26,000 24,000 1 ครั้ง/ป ี -สัตว์เลี้ยงใน
พื้นที่ได้รับ
การขึ้น

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ทะเบียน
สัตว ์

149.  เงินอุดหนุนส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

สัตว์เลี้ยงท่ีรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

- 24,000 25,000 26,000 24,000 1 ครั้ง/ป ี -การเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ลด
น้อยลง 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

150.  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

การให้ความ
ช่วยเหลือหรือ

การด าเนินการที่
เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อื่น 

- 24,000 25,000 26,000 24,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชน
ได้รับการ
ให้บริการที่ดี 
ด้าน
สาธารณสุข 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

151.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ 
บ้านหนองบัวทอง 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ
อ น า มั ย ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชน
ได้รับการ
ให้บริการที่ดี 
ด้าน
สาธารณสุข 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

 
  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน
โนนสมบรูณ ์

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

อบต.หนองบัว
ดง/ 

หมู่ที่ 2 
บ้านโนน
สมบูรณ ์

153.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้าน
หลักด่าน 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

อบต.หนองบัว
ดง/ 

หมู่ที่ 3 
บ้านหลักด่าน 

154.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองพอก 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

อบต.หนองบัว
ดง/ 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนอง

พอก 

155.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้าน
ทัพส่วย 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ 

หมู่ที่ 5 
บ้านทัพส่วย 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองบัวดง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 
 

อบต.หนองบัว
ดง/ 

หมู่ที่ 6 
บ้านหนองบัว

ดง 

157.  เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองจอก 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 135,00
0 

135,00
0 

135,00
0 

135,00
0 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนได้
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

อบต.หนองบัว
ดง/กอง

สวัสดิการ 

158.  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เป็นการช่วย
แก้ปัญหาด้าน

สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

อบต.หนองบัว
ดง/ 

หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง

จอก 

 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159.  อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านตู ้

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 
 

อบต.หนอง
บัวดง/ 
หมู่ที่ 8 
บ้านตู ้

160.  อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้าน
ดงเค็ง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 3 โครงการ -ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 
 

อบต.หนอง
บัวดง/ 
หมู่ที่ 9 

บ้านดงเค็ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

---------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอศิลาลาดโครงการ
ออกร้านงานกาชาดและ
งานปีใหม่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการออกร้านงาน
กาชาดและงานปีใหม ่

การจัดงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 15,00
0 

15,00
0 

20,00
0 

20,000 1 ครั้ง/ป ี ส่งเสริม
กิจการ
สภากาชาด
จังหวัด 
 

อบต.หนองบัว
ดง 

/อ าเภอศลิา
ลาด 

162.  เป็นเงินอุดหนุน อบต.โจ
ดม่วง ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนของอ าเภอศิลา
ลาด 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับ

อ าเภอ 
 

- 40,00
0 

40,00
0 

40,00
0 

40,000 1  ครั้ง/ป ี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภา
พการท างาน 

อบต.หนองบัว
ดง/ส านักงาน

ปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ ์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

163.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card 

reader) จ านวน 5 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ

เกณฑร์าคาและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม 
 

- 3,500 3,500 3,500 3,500 ส านักงานปลัด 
 

164.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน จ านวน 1 ตัว 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน/ช านาญการ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)โตะ๊ไม ้
2)มี 2 บานประต ู
3)มี 1 ลิ้นชัก 
(ตามราคาท้องตลาดปี 2562) 
 

- 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

165.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ขนาดกว้าง 150 ลึก 45.7 สูง 
90 ซม. จ านวน 6 ตัว 

(ตามราคาท้องตลาดปี 2562) 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 

166.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอื 
LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  

จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม

ประกาศเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

- 8,900 8,900 8,900 8,900 ส านักงานปลัด 

167.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑร์าคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงานปลัด 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง 
ขนาดเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 
2 เครื่องๆละ 12,000 บาท  

 

- 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักงานปลัด 

169.  แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
งานช่าง 

จัดซื้อชุดประแจปากตาย จ านวน 
46 ช้ิน 

(ราคาตามท้องตลาดปี 2562) 
 

- 1,200 1,200 1,200 1,200 กองช่าง 

170.  แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
งานช่าง 

จัดซื้อชุดประแจชุดบล็อก จ านวน 
24 ช้ิน ขนาด ½ จ านวน 1 ชุด 

 

- 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

171.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

- 23,000 23,000 23,000 23,000 ส านักปลดั 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

172.  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ

เกณฑร์าคาและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม 
 

- 16,000 16,000 16,000 16,000 กองสวัสดิการสังคม 

173.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

- 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการศึกษา 

174.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑร์าคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

- 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา 

  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ 

175.  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก มี 2 บานเปิด  
(ตามราคาท้องตลาดปี 2562) 

 

- 7,000 7,000 7,000 7,000 กองการศึกษา 

176.  แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตดิ
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 4 
เครื่องๆ ละ 34,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาดปี 2562) 

 

- 136,000 136,000 136,000 136,000 กองคลัง 

177.  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อซุ้มเทดิพระเกียรติ  และ
พระบรมฉายาลักษณ์  
รัชกาลที่ 10   
(ตามราคาท้องตลาดปี 2562) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดั 

178.  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ

เกณฑร์าคาและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

- 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักงานปลัด 

179.  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อกล้อง cctv  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม

ประกาศเกณฑร์าคาและ

- 5,000,000 

  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักปลดั 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
180.  แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อกล้องวงจรปิด  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม

ประกาศเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- 10,000,000 

  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านักปลดั 

181.  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อล าโพงพกพา ล าโพง
อเนกประสงค์ ล าโพงขยายเสียง 

ไมคล์อย 2 ตัว 
(ราคาตามท้องตลาดปี 2562) 

- 4,500 4,500 4,500 4,500 ส านักปลดั 

182.  แผนงานบริหารงานเคหะ
และชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ

เกณฑร์าคาและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- 44,000 44,000 44,000 44,000 กองช่าง 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183.  แผนงานบริหารงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑร์าคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

- 6,300 6,300 6,300 6,300 ส านักงานปลัด 

184.  แผนงานบริหารงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม

ประกาศเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

- 8,900 8,900 8,900 8,900 ส านักงานปลัด 

185.  แผนงานบริหารงานเคหะ
และชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 
(ซัมเมอรส์ซิเบลิ) จ านวน 4 เครื่อง 

เครื่องละ 21,000 บาท 
(ตามราคาท้องตลาด) 

- 84,000 84,000 84,000 84,000 กองช่าง 

186.  แผนงานบริหารงานเคหะ
และชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 

16,000 บาท  
(ตามราคาท้องตลาด) 

- 64,000 64,000 64,000 64,000 กองช่าง 

 


