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ประกาศเทศบาลต าบลผักตบ 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 

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

               ด้วยเทศบาลต าบลผักตบ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นและน าโครงการไปสู่จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเป็นส าคัญ  ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวฯ ได้ผ่านการพิจารณา จากองค์กรจัดท าแผนพัฒนา คือ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลผักตบ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลผักตบ 
เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามระเบียบ กะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ทั้งนี้ได้ยกเว้นการจัดท าประชาคม
ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือจังหวัด
อุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/2602 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563  
               จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2,เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1  มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

(นายปวีณ     งอกค า) 
นายกเทศมนตรีต าบลผักตบ 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้า 2 
 

แบบ ผ.01 
๐๒ 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา - - - - - - - - 62 3,172,796 62 3,172,796 
2.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 

2.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - 2 450,000 2 450,000 4 900,000 

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติทีด่ี 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   

- - - - - - 4 100,000 4 100,000 8 200,000 

3.4 แผนงานรกัษาความสงบภายใน - - - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 2 2,000,000 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - 39 345,000 41 340,000 1 20,000 42 705,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

- - - - 65 5,870,000 66 5,970,000 65 5,870,000 196 17,710,000 

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-          - - - 3 90,000 3 90,000 3 90,000 9 270,000 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 3 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสอนใจ  
 สีดากุล - บ้านนางรุจี ชานนตร ี

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากบ้านนางสอนใจ สีดากลุ - บ้านนางรุจี 
ชานนตรี ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 94 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 178,600 - รางระบาย
น้้าเพิ่มขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 1  จากบ้านนายสวัสดิ์ 
สิงห์สาธร – บ้านนายยงยุทธ   
โสสภีา 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากบ้านนายสวสัดิ์ สิงห์สาธร – บ้าน 
นายยงยุทธ โสสีภา ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 93 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลก้าหนด 

- - - 275,000 - รางระบาย 
น้้าเพิ่ม 
ขึ้น 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 10 ข้างโรงเรียนบา้นผัก
ตบ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 100 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - - 252,000 - รางระบาย
น้้า 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 4 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนางเจริญ ทัน
ตาหะ - บ้านนางบุญธรรม 
สุนทรธยา 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนางเจริญ ทันตาหะ - 
บ้านนางบุญธรรม สุนทรขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 79 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลก้าหนด 

- - - 153,600 -  รางระบาย
น้้า  
 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
ผักตบ หมู่ที่ 2  จากประตูสวน
นายนิวัฒน์ สุวรรณพิศ - แยกนา
นายนิยม เสนาภักด ี

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากประตู
สวนนายนิวัฒน์ สุวรรณพิศ - แยกนา
นายนิยม เสนาภักดีขนาดความกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - - 82,000 - ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 5 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากโค้งนา
นายประมวล พิมพ์แพงรักษ์ - 
แยกนานายประจวบ รสด ี

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากโค้งนานาย
ประมวล พิมพ์แพงรักษ์ - แยกนานาย
ประกอบ รสดี  เสริมผิวจราจรลูกรัง
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 124,700 - ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายสมรักษ์ มุกพิลา - บ้าน
นางเกงจี อินอ้าคา 

ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสม
รักษ์ มุกพิลา - บ้านนางเกงจี อินอ้าคา 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 1,375,000 - จ้านวนราง
ระบายน้้า 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 6 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ 
หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุด ศรีไชโย
รักษ์ - บ้านนางปี วงค์ศรีงาม 

ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายสดุ ศรีไชโยรักษ์ - 
บ้านนางปี วงค์ศรีงาม 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 47 เมตร 
(ตัดถนน คสล. 3 เมตร)รายละเอยีด
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - - 94,300 -  รางระบาย
น้้า  

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ 
หมูที่ 2 จากบ้านนายศาสตร์ตรา 
โคตรชาลี - บ้านนายบุญหลัก - 
ชาอามาตย ์

ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้านนายศาสตรต์รา โคตร
ชาลี - บ้านนายบุญหลัก – ชาอามาตย ์
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 125 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 
 

- - - 343,700 - รางระบาย
น้้า 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 7 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่ 2 สายทางจากนานายเชิดชัย 
โคตรชาลี - นานายสุด ศรีไชโย
รักษ ์

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางจากนา
นายเชดิชัย โคตรชาลี - นานายสุด ศรี
ไชโยรักษ์ เสรมิผิวจราจรลูกรังขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 139,000 -  ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 2 สายทางจากนานางสรุิยันต์ 
วงษ์ค้าพระ - นานายประเสริฐ 
บุญเกิด 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางจากนา
นางสุริยันต์ วงษ์ค้าพระ - นานาย
ประเสริฐ บุญเกิดเสรมิผิวจราจรลกูรัง
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
279.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 54,700 - ถนนลูกรัง แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 8 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 
3  จากบ้านนายวีระชัย เปลือย
หนองแข้ - สามแยกทางไปห้วย
ค้าพ ุ

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายวีระชัย เปลือยหนองแข้ - สามแยก
ทางไปห้วยค้าพุ ขนาดความกว้าง 5.00 
เมตร ความยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 455 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร 

- - - 254,800 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนาง
บุญยัง สาสุข ด้านตะวันออก – 
สามแยกหลังวัดประทุมทอง 
วราราม  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางบุญยัง สาสุข ดา้นตะวันออก – สาม
แยกหลังวัด ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 346.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า1,730 ตารางเมตร ไหลท่าง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
 

- - - 968,800 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 9 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
กอบง หมู่ที่ 4 จากบ้านนาง
บังอร ลากลาง-บ้านนางพรพริุณ 
พลลาภ  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากจากบ้านนางบังอร ลากลาง-บ้านนาง
พรพริุณ พลลาภ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 
200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด 

- - - 550,000 -  รางระบาย
น้้า  

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองกอบง หมู่
ที่ 4 จากบ้านนายแพง พิมพ์
ประเสริฐ - บ้านนางพุทธ ค้าสาย
อินทร์ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายแพง พิมพ์ประเสริฐ - บ้านนางพุทธ 
ค้าสายอินทร์ ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า800 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
 

- - - 448,000 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 10 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 โครงการลงท่อระบายน้้า พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 4  จากบ้านนาย
บุญร่วม ขอนค้างพู - ล้าห้วยดาน 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

โครงการลงท่อระบายน้้า พร้อมบอ่พัก 
จากบ้านนายบุญร่วม ขอนค้างพู – ล้าห้วย
ดาน ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร ช้ัน 3 
จ้านวน 106 ท่อน พร้อมบ่อพัก 0.80 x 
0.80 x 1.00 เมตร จ้านวน 11 บ่อ 

- - - 142,000 - ท่อระบาย
น้้า 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน
เส้นห้วยบาก ไปป่าช้าจีน บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเส้นห้วย
บาก ไปป่าช้าจีนเสริมผิวจราจรลูกรังขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตรรายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - - 150,600 -  ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 8 จากแยก
ประปา - นานายประสพ 
บุษราคัม (ต่อจากเดิม) 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากแยกประปา - นานายประสพ 
บุษราคัม (ต่อจากเดิม) ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร 

   672,000  ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)                                                                                         หน้า 11 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนางแหม่ม  กุลสุวรรณ  - 
สามแยกประปา 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากศาลากลางบ้านเก่า – สามแยกประปา 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 500 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - - 1,375,000 -  รางระบาย
น้้า  

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางสามแยกบ่อนไก-่เส้นทาง
ไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 8  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตรรายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลก้าหนด 

- - - 90,000 -  ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 9 จากถนนลาดยางบ้านหนอง
แห้ว - นานางวิเชียร สัตย์ศร ี

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนนลาดยางบ้าน
หนองแห้ว - นานางสมาน สัตย์ศรเีสรมิผิว
จราจรลูกรังขนาดความกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรรายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 33,000 -  ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 9 จากนานางสมาน สัตย์ศรี - 
นานายบุญมี สิงห์สาธร 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานางสมาน สัตย์
ศรี - นานายบุญมี สิงห์สาธรเสริมผิว
จราจรลูกรังขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,080.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- - - 168,000   ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9  จากบ้าน
นายสมพร ชัยลือชา - 
ถนนลาดยางบ้านหนองแห้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมพร ชัยลือชา - 
ถนนลาดยางบ้านหนองแห้วขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 17.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 68  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

- - - 38,000 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 9จากบ้านนาง
อุไรพร บุญเสน - บ้านนายสม
จิตร วงษ์ค้าพระ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางอุไรพร บุญเสน - บ้านนายสมจิตร 
วงษ์ค้าพระ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 72.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร 

- - - 84,000 - ถนนเสรมิ
ผิวถนน
แอสฟัลท ์
ติกคอน 
กรีต   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

25 โครงการเสรมิผิวถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นางจันทร์มี จันดี - หน้าวัดโพธิ์
ศรีสว่างธรรมาราม 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

เสรมิผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรตี จาก
บ้านนางจันทร์มี จันดี - หน้าวัดโพธิ์ศรี
สว่างธรรมาราม ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 112.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 448 
ตารางเมตร 

- - - 130,800 - ถนนเสรมิ
ผิวถนน
แอสฟัลท ์
ติกคอน 
กรีต   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 
จากบ้านนายฉลอง คุรมิา –  
นายสม พิมพ์บุญ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาก
บ้านนายฉลอง คุริมา – นายสม  
พิมพ์บูญ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 69 เมตร รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - - 189,700 -  รางระบาย
น้้า  

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
จากบ้านนายวันชัย รสดี - บ้าน
นางสนธยา โมลิชาต ิ

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก จาก
บ้านนายวันชัย รสดี - บ้านนางสนธยา โมลิชาติ
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 90 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลก้าหนด 

- - - 171,000 -  รางระบาย
น้้า  

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

28 โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที่ 13  จากบ้าน
นายรักเดยีว วงค์ค้าพระ - 
บ้านนายดาว พันพินิจ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จากบา้นนายรักเดียว 
วงค์ค้าพระ - บ้านนายดาว พันพินิจ ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร 

- - - 116,800 - ถนนเสรมิ
ผิวถนน
แอสฟัลท ์
ติกคอน 
กรีต   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
จากบ้านนายสุพจน์  ใต้ชมพู 
ถึงบ้านนายรักเดีย่ว  วงค์ค้า
พระ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 60 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลก้าหนด 

- - - 117,500 -  รางระบาย
น้้า  

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากบ้านนาฮัง หมู่ที่ 
5 ไปป่าช้าจีน 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสมิเหล็กไม่น้อยกว่า436 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

- - - 244,160 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 
จากบ้านนายคนองศักดิ์ ศรีอดุร 
– บ้านนายสมปอง  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสมิเหล็กไม่น้อยกว่า100 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.10 เมตร 

- - - 244,160 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 
จากบ้านนายสุวรรณ บุตรวงค์ - 
บ้านนายยอด ปองแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

- - - 252,000 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี(2/2563)  

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านกะพ้ี หมู่ที่ 7 
จากบ้านนายบุญส่ง คนฉลาด - 
ข้างรีสอร์ท 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า300 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

- - - 168,000.00  
 

- ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 จากนา
นายพัฒน์ อู่ทอง - สามแยกบ่อ
ขยะ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
570.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 

- - - 86,700 - ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

35 โครงการปรับภูมิทัศน์ถมดิน
บริเวณข้างบ้านพักข้าราชการ 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

ถมดินลูกรัง จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 23 เมตร 
ยาว 25 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 33 
เมตร  ยาว 35  เมตร  

- - - 800,000 - ถมดินลูกรัง มีสถานท่ี
บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 
จากบ้านนายทองใส จันทร์อัมพร 
- บ้านนางเครือสุวรรณ ใจแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

- - - 136,600 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 
ข้างโรงเรียนบ้านปา่ก้าว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
69 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรคตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  
 

- - - 220,000 - ถนน คสล. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
แผนชุมชน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

38 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนายยุทธศาสตร์ วงศ์ค้าพระ - 
บ้านนายณรงค์ สิงห์สาธร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า ยาว 160 
เมตร พาดสายดับ ขนาด 50 มม. 

- - -    60,000  
 

- จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภาค
อ้าเภอหนอง
หาน 

39 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 2 จาก
นานายไพรวลัย์ - นานายสุระ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า ยาว 720 
เมตร พาดสายดับ ขนาด 50 มม. 

- - - 270,000 - จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

40 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 2 บ้าน
นางบัวทอง - บ้านนางจีวร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า ยาว 320 
เมตร พาดสายดับ 50 มม. 

- - - 120,000 - จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

41 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 3 
เส้นท่ี 1 ถนนทางทิศใต้ตลอดแนว 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้ายาว 200 
เมตร พาดสาย 50 มม. 

- - - 75,000 - จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

42 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 3  เสน้
ที่ 2 ทิศตะวันออกวัด - สามแยก
บ้านนางออย 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้ายาว  120 
เมตร พาดสาย 50 มม. 

- - -     45,000  
 

- จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภาค
อ้าเภอหนอง
หาน 

43 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 4 จาก
ฟาร์มหมู - บ้านนาฮังน้อย 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 1,000 
เมตร พาดสาย 50 มม.  
หม้อแปลง ขนาด 30 KVA 1 ชุด 

- - -   475,000  
 

- จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

44 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 5 จาก
นาฮังน้อย - แยกบอนไก ่

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 560 เมตร 
พาดสาย 50 มม. 

- - - 
 

   210,000  
 

- จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

45 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  หมู่ที่  7  
จากสามแยกศาลประชาคม - รร.
บ้านกะพ้ี 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

สายดับ ยาว 550 เมตร พร้อม
โคมไฟ 8 ชุด 

- - - 86,000 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภาค
อ้าเภอหนอง
หาน 

46 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 7 ซอย
บ้านนายบุญหนา 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 120 เมตร 
พาดสาย ขนาด 50 มม.  

- - - 45,000 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

47 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 8 จาก
บ้านนางสไบแพร - บ้านนายมนตรี 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 160 เมตร 
พาดสาย ขนาด 50 มม. 

- - - 60,000 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

48 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 8 
บ้านนายสมชาย - ห้วยบาก  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้ายาว 320 เมตร 
พาดสาย ขนาด 50 มม. 

- - - 120,000 - จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

49 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ติดตั้งโคมไฟ จ้านวน 2 จดุ 
1.หน้าบ้านนางจันทร์ ศรีบุโฮม  
2. หน้าบ้านนางไสว คุรมิา  
3. พาดสาย 40 เมตร   

- -  14,000  จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

50 ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 9 จาก
หม้อแปลง - หอประปาใหม ่

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

พาดสาย ยาว 600 เมตร พร้อม
โคมไฟ 8 ชุด 

- - - 89,000 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

51 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8  บ้าน
นายพรเทวา มหาวงค์ - บ้านนางพรรณดี 
พันวงษา 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

พาดสาย ยาว 80 เมตร 
พร้อมโคมไฟ 3 ชุด 

- - - 22,500 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภาค
อ้าเภอหนอง
หาน 

52 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 10 จาก
บ้านนางนงเยาว์ อยู่สุข – บ้านนางมุกดา  
สิงห์สาธร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 120 
เมตร พาดสาย 50 มม.  
 

- - - 45,000 - จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

53 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 10 จาก
บ้านนางตุ๋ม –ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

สายดับ ยาว 840 เมตร 
โคมไฟ 17 ชุด 

- - - 156,500  จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

54 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที่ 11    จาก
นานายฉลอง - สามแยกคา้หนองบัว) 
โคมไฟ 7 ชุด 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 720 
เมตร พาดสาย 50 มม. 

- - - 308,500 - จ้านวน
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุ 

ประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

55 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 
11พร้อม โคมไฟ 7 ชุด 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

โคมไฟ 7 ชุด - - - 38,500 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

56 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ท่ี 12 จากบ้านนาย
ฉลอง – บ้านนายชาญ 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 120 เมตร พาด
สาย 50 มม. 

- - - 4,500 - จ้านวนไฟฟ้าท่ี
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กฟภ.อ้าเภอ
หนองหาน 

57 ปักเสาแซมไลน์ หมู่ท่ี 12 จากสี่แยกบ้านนาย
ทองดี  โอชารส 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น (สี่แยกบ้านนาย
ทองดี  โอชารส)  

- - - 11,000 - ไฟฟ้าสว่าง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

58 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ท่ี 12 จากบ้านนาง
สมพร ค้าแพงราช –นายฉลอง โอชารส 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า ยาว 40 เมตร - - - 15,000 - จ้านวนไฟฟ้าท่ี
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กฟภ.อ้าเภอ
หนองหาน 

59 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ท่ี  13 
สามแยกนานายจันทร์ - นานายสมศักดิ์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตแรงต่้า ยาว 1,000 เมตร 
พาดสาย 50 มม. 
หม้อแปลง ขนาด 30 KVA 1 ชุด 

- - - 475,000 - จ้านวนไฟฟ้าท่ี
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กฟภ.อ้าเภอ
หนองหาน 

60 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี  13  จากสาม
แยกบ้านนายวิจิตร ใจแก้ว – นานางดวง 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

พาดสาย ยาว 520 เมตร พร้อมโคมไฟ 
5 ชุด 

- - - 66,500 - ไฟฟ้าสว่าง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

61 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน เพื่อใช้ในการ
ส้ารวจและตรวจ
งาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่้ากว่า 2,400 ซีซี ฯลฯ 

   575,000  รถยนต์ดีเซล มีรถยนต์ใช้
ในการส้ารวจ
งาน 

กองช่าง 

62 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 5 จากสามแยก
ศาลาประชาคม - หน้าวัด 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

สายดับ ยาว 360 เมตร โคมไฟ 12 
ชุด 

- - - 93,000 - ไฟฟ้าสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ - - - 3,172,796 -  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 
         2.1  แผนงานการเกษตร  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
ฯ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ป่าดั้งเดิมในเขต
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - - 50,000 50,000 ส้ารวจ
ติดตาม
ประเมินผล
พันธุ์ไม ้
 

ปกปักพันธ์ไม้ท้องถิ่น ส้านักปลดั 

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรูเ้รื่องของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดท้าศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- - - 400,000 400,000 ศูนย์การ
เรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 450,000 450,000    
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การเสริมสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เสรมิสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการจดัประชุม
ประชาคมเพื่อจดัท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อรวมรวมข้อมลูมาจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดท้าแผนฯต้าบล
ผักตบ 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการจดัอบรมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อรวมรวมข้อมลูมาจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนมีความ 
รู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

3 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ต้าบลผักตบ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรสีู่บทบาท
ภาวะผู้น้าและบทบาทส้าคญัใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

กลุ่มสตรีในเขต
พื้นที่ต้าบลผักตบ 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

สตรมีีภาวะการเป็นผู้น้า
และมีศักยภาพในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้
มีการพัฒนาชุท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิง
ชายและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิสตร ี

เพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและส่งเสริมความรู้เรื่อง
การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี
และการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างเท่า
เทียม 

ประชาชนหญิง 
-ชายในพ้ืนท่ี
ต้าบลผักตบ 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

หญิงชายมีความเสมอภาค 
เคารพในสิทธิสตรี มีการ
เรียนรูร้่วมกันอย่างเท่า
เทียม และไมเ่ลือกปฏบิัติ
ระหว่างหญิงชายในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 100,000 100,000 100,000    
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การเสริมสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เสรมิสร้างความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
      3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประจ้า
รถ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้
เจ็บป่วยภาวะวิกฤต
และฉุกเฉิน ณ ท่ีเกิด
เหตุ และน้าส่งผู้ป่วย
ไปยัง โรงพยาบาล
อย่างปลอดภัย 
 

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่า้กว่า 
2,400 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่า้กว่า 110 
กิโลวัตต ์

- - - 1,000,000 1,000,000 รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

ผู้เจ็บป่วยภาวะวิกฤต
และฉุกเฉิน ถึง
โรงพยาบาลอย่าง
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 
 

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



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 

ป้องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขต
เทศบาลตา้บลผัก
ตบ 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ส้านักปลดั 

2. เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านผักตบ หมู่ 1 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านผัก
ตบ หมู่ 1 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

3 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้าน 
ผักตบ หมู่ 1 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน 
ผักตบ หมู่ 1 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

5 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านผักตบ หมู่ 2 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้าน 
ผักตบ หมู่ 2 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

6 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้าน 
ผักตบ หมู่ 2 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน 
ผักตบ หมู่ 2 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

8 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านหนองบัวหมู่ 3 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้าน
หนองบัว หมู่ 3 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

9 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองบัว หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้าน
หนองบัวหมู่ 3 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองบัว หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองบัว หมู่ 3 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

11 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
หนองกอบงหมู่ 4 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้าน 
หนองกอบงหมู่ 
4  

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

12 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองกอบง หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้าน
หนองกอบงหมู่ 
4 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองกอบง หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองกอบง หมู่ 
4 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

14 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านนา
ฮัง หมู่ 5 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

15 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านนา
ฮัง หมู่ 5 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านนา
ฮัง หมู่ 5 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

17 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 6 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านป่า
ก้าว หมู่ 6 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

18 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านป่าก้าวหมู่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านป่า
ก้าวหมู่ 6 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

19 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 6 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านป่า
ก้าว หมู่ 6 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

20 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านกะพี้ หมู่ 7 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านกะพี ้
หมู่ 7 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

21 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านกะพี้ หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านกะพี ้
หมู่ 7 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

22 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านกะพี้ หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านกะพี ้
หมู่ 7 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

23 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านหนองกุง หมู่ 8 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

24 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองกุง หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

25 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองกุง หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

26 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านหนองแห้วหมู่ 9 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้าน
หนองแห้วหมู่ 9 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

27 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองแห้วหมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้าน
หนองแห้วหมู่ 9 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

28 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านหนองแห้วหมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองแห้วหมู่ 9 

- - - 2,420 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

29 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบ
สานพระปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ของ
บ้านดอนแคน หมู่ 10 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านดอน
แคน หมู่ 10 

- - - 3,600 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

30 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 10 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านดอน
แคน หมู่ 10 

- - - 13,980 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ 
หมู่ 10 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านผัก
ตบ หมู่ 10 

- - - 2,420 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

32 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านดอนแคน หมู่ 11 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านดอน
แคน หมู่ 11 

- - - 3,600 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

33 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านดอนแคน หมู่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านดอน
แคน หมู่ 11 

- - - 13,980 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

34 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านดอน
แคน หมู่11 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านดอน
แคน หมู่ 11 

- - - 2,420 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

 

35 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านป่าก้าว หมู่ 12 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านป่า
ก้าว หมู่ 12 

- - - 3,600 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

 

36 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 12 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านป่า
ก้าว หมู่ 12 

- - - 13,980 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

37 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านป่าก้าว 
หมู่ 12 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านป่า
ก้าว หมู่ 12 

- - - 2,420 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

38 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
ของบ้านผักตบ หมู่ 13 

เพื่อการป้องกันและให้
ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนบ้านผัก
ตบ หมู่ 13 

- - - 3,600 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส้านักปลดั 

39 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธ ิ

อุดหนุนบ้านผัก
ตบ หมู่ 13 

- - - 13,980 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคพยาธ ิ

ส้านักปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

40 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯของบ้านผักตบ 
หมู่ 13 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านผัก
ตบ หมู่ 13 

- - - 2,420 - ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลดั 

41 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต
เทบาลต้าบลผักตบ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลตา้บลผักตบ 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- - - 60,000 - ร้อยละของ
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม 
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านปลอดภัยจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

ส้านักปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

42 จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง
ละเอียด ULV ชนิดสะพายหลัง 

ใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็น
พาหะน้าโรค เช่นยุง 
แมลงวัน 

ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- - - 85,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนปลอดภัยจาก
เชื้อไข้เลือดออก 

ส้านักปลัด 

43 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชพระสงค์ ของบ้านผักตบ 
หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้านผักตบ 
หมู่ 1 

- - 8,250 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

ส้านักปลัด 

44 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

อุดหนุนบ้านผักตบ 
หมู่ 1 

- - 5,410 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 
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๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

45 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านผักตบ 
หมู่ 1 

- - 6,440 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 

46 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชพระสงค์ ของบ้านผักตบ 
หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้านผักตบ 
หมู่ 2 

- - 8,250 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

ส้านักปลัด 

47 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

อุดหนุนบ้านผักตบ 
หมู่ 2 

- - 6,060 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

48 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของบ้าน
ผักตบ หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้านผักตบ 
หมู่ 2 

- - 5,690 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

49 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านหนองบัว 
หมู่ 3 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
หนองบัว หมู่ 
3 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

50 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนองบัว 
หมู่ 3 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
หนองบัว หมู่ 
3 

- - 4,770 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

51 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองบัว หมู่ 3 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองบัว หมู่ 
3 

- - 6,979 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

52 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านหนองกอ
บง หมู่ 4 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
หนองกอบง 
หมู่ 4 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

53 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนองกอ
บง หมู่ 4 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
หนองกอบง 
หมู่ 4 

- - 4,380 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

54 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองกอบง หมู่ 4 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองกอบง 
หมู่ 4 

- - 7,470 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

55 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านนาฮัง 
หมู่ 5 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
นาฮัง หมู่ 5 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

56 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านนาฮัง หมู่ 
5 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
นาฮัง หมู่ 5 

- - 5,090 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

57 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านนาฮัง หมู่ 5 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
นาฮัง หมู่ 5 

- - 6,660 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

58 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านป่าก้าว 
หมู่ 6 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 6 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

59 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านป่าก้าว 
หมู่ 6 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 6 

- - 6,740 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

60 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 6 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 6 

- - 5,010 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

61 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านกระพ้ี 
หมู่ 7 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
กระพี้ หมู่ 7 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

62 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านกระพ้ี 
หมู่ 7 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
กระพี้ หมู่ 7 

- - 4,350 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

63 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านกระพ้ี หมู่ 7 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
กระพี้ หมู่ 7 

- - 7,400 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

64 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านหนองกุง 
หมู่ 8 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

65 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนองกุง 
หมู่ 8 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

- - 5,340 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

66 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองกุง หมู่ 8 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองกุง หมู่ 8 

- - 6,410 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

67 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านหนอง
แห้ว หมู่ 9 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 
9 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

68 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านหนอง
แห้ว หมู่ 9 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 
9 

- - 4,230 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

69 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านหนองแห้ว หมู่ 9 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
หนองแห้ว หมู่ 
9 

- - 7,250 
 

- - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

70 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านผักตบ 
หมู่ 10 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
ผักตบ หมู่ 10 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

71 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู่ 10 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
ผักตบ หมู่ 10 

- - 5,040   - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

72 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 10 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
ผักตบ หมู่ 10 

- - 6,710 -  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

73 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านดอนแคน 
หมู่ 11 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
ดอนแคน หมู่ 
11 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

74 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านดอนแคน 
หมู่ 11 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
ดอนแคน หมู่ 
11 

- - 4,350 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

75 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านดอนแคน หมู่ 11 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
ดอนแคน หมู่ 
11 

- - 7,400 -  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

76 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านป่าก้าว 
หมู่ 12 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 
12 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

77 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านป่าก้าว 
หมู่ 12 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 
12 

- - 5,150 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

78 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านป่าก้าว หมู่ 12 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
ป่าก้าว หมู่ 
12 

- - 6,600 -  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

79 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
พระสงค์ ของบ้านผักตบ 
หมู่ 13 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

อุดหนุนบ้าน
ผักตบ หมู่ 13 

- - 8,250 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล 

ส้านักปลัด 

80 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของบ้านผักตบ 
หมู่ 13 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาด
สารไอโอดีน 

อุดหนุนบ้าน
ผักตบ หมู่ 13 

- - 4,830 - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนพยาธิ 

ส้านักปลัด 

81 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯของ
บ้านผักตบ หมู่ 13 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนบ้าน
ผักตบ หมู่ 13 

- - 6,920 -  ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 

 - - 345,000 340,000 20,000  
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
        5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.1  แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
1 ปรับปรุง ซ่อมแซม 

โรงอาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านป่าก้าว 

เพื่อให้มีที่
รับประทาน
อาหารทีถู่ก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีที่น่ัง
รับประทานอาหารที่เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 

2 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
โรงอาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองกุง 

เพื่อให้ มีที่
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีถานท่ี
รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
 

ส้านักปลดั 

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTV ) 
ศพด.บ้านหนองกุง 

เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวนเด็กนักเรียน
ของ ศพด.บ้านหนอง
กุง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดการเรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ 

มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 โครงการสายใยรัก
แม่และลูกผูกพัน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองแสดง
ความรักความเข้าใจ
ระหว่างแม่และลูก 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองแสดงความรัก
ความเข้าใจระหว่างแม่
และลูก 

ส้านักปลดั 

5 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมเด็กให้มี
ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย,
จิตใจ,สังคม,
สติปัญญา 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปัญญา 

ส้านักปลดั 

6 ไข้เลือดออกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการเดิน
รณรงค ์

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
และผูป้กครองได้มี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ไข้เลือดออก
ในชุมชน 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของ
เด็ก/ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเดินรณรงค์
ไข้เลือดออกในชุมชน 

ส้านักปลดั 

7 โครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
ผู้ปกครองให้มีความ
พร้อมทางด้าน
ร่างกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปัญญา 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 100%ของเด็ก
นักเรียนและ 
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปัญญา 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการเรียนรู้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนได้เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหรือ
ภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 

9 โครงการส่งเสริม
วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
ผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงวัน
ส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในวัน
ส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส้านักปลดั 

10 โครงการเดิน
รณรงคป์้องกัน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
และผูป้กครองได้มี
ส่วนร่วมในการ
รณรงคป์้องกันยา
เสพติดในชุมชน 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของ
เด็ก/ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเดินรณรงคป์้องกันยา
เสพติดในชุมชน 

ส้านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
อายุ 0-6 ป ี

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
อายุ 0-6 ปี ให้
เหมาะสมตามวัย  

จ้านวนครูผูดู้แลเด็ก
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80ของ
ครูผูดู้แลเด็ก
และผูป้กครอง
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้
พัฒนาการของเด็ก อายุ 
0-6 ปี ได้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

12 โครงการหนูน้อย
รักสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้มสีุขภาพ
ที่ด ี

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย,จิตใจ
,สังคม,สติปัญญา 

ส้านักปลดั 

13 โครงการศูนย์เด็ก
ปลอดโรค 

เพื่อเฝ้าระวังในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ภายในศพด. 

จ้านวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 4 แห่ง 

- - 30,000  30,000 30,000 100%ของ
ศูนย์เด็กเล็กท้ัง 
4 แห่งที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยปราศจาก
โรค 

ส้านักปลดั 

14 โครงการฟันสวย
ยิ้มใส 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
และผูป้กครองได้มี
ความรู้ในการรักษา
สุขภาพช่องปาก 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของ
เด็ก/ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองได้มีความรู้ใน
การรักษาสุขภาพช่องปาก 

ส้านักปลดั 

15 โครงการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการ 

เพื่อส่งเสริมคณะครู
และผูป้ระกอบ
อาหารในศูนย์ฯใหม้ี
ความรู้เรื่องภาวะ
โภชนาการ 

จ้านวนครูผูดู้แลเด็ก
และผูป้ระกอบอาหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้
ประกอบ
อาหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ครูผูดู้แลเด็กและผู้
ประกอบอาหารมีความรู้
เรื่องภาวะโภชนาการ 

ส้านักปลดั 

16 โครงการส่งเสริม
การผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

เพื่อส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็กมีทักษะใน
การผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย 

จ้านวนครูผูดู้แลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของครู
ผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 

ครูผูดู้แลเด็กมีทักษะใน
การผลิตสื่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการศึกษาด ู
งานของครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ศึกษาหา
ความรู้มาพัฒนา
ตนเองและองค์กร 

จ้านวนครูผูดู้แลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 100%ของครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผูดู้แลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ความรู้
น้ามาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

ส้านักปลดั 

18 โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ดูแล 
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ผักตบ 

เพื่อจัดหาผูดู้แลเด็ก
ให้มีความเพียงพอ
กับจ้านวนเด็ก
นักเรียน 

จ้านวนผู้ดูแลเด็ก 2 
คน 

- - 250,000 250,000 250,000 100%ของ
จ้านวนผู้ดูแล
เด็กท่ีจัดหา 

มีจ้านวนผู้ดูแลเด็กใน
อัตราที่เหมาะสมกับเด็ก
นักเรียน 

ส้านักปลดั 

19 โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้
ประสบการณ์ที่ดี
นอกสถานท่ี 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได้ศึกษาหา
ประสบการณ์นอกสถานท่ี 

ส้านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริม
เรียนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชน 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได้อนุรักษ์
และสบืทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพช่อง
ปาก 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้มี
สุขภาพช่องปากท่ี
แข้งแรง 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีแข้งแรง 

ส้านักปลดั 

22 โครงการศึกษาดู
งานมหกรรมทาง
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ศึกษาหา
ความรู้มาพัฒนา
ตนเองและองค์กร 

จ้านวนครูผูดู้แลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 100%ของครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผูดู้แลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ความรู้
น้ามาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

ส้านักปลดั 

23 โครงการส่งเสริม
รักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
และผูป้กครองให้มี
ความสนใจและ
กระตือรือร้นในการ
รักการอ่าน 

จ้านวนเด็กนักเรียน
และผูป้กครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 100%ของ
เด็ก/ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองสนใจและ
กระตือรือร้นในการอ่าน 

ส้านักปลดั 

24 โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้รูจ้ักการ
คัดแยกขยะ ทั่วไป
,รีไซเคิล,ขยะเปียก
,ขยะอันตราย 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ ท่ัวไป
,รีไซเคิล,ขยะเปียก,ขยะ
อันตราย 

ส้านักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ศพด.ทต.ผักตบ 
และบรเิวณสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอกให้น่า
อยู ่

ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบล
ผักตบก้าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ส้านักปลดั 

26 โครงการจดัท้าป้าย
ช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
ทต.ผักตบ  

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด หนา 10 มม. 
สูง 30 ซม. ยาว 4 เมตร 
จ้านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ส้านักปลดั 

27 โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือในโรงอาหาร
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อให้เด็กได้
ล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างอ่างล้างมือขนาด 
ยาว 6 เมตร ยาว 40 ซ.
ม. สูง 60 ซ.ม.ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตา้บล 
ผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ที่ล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 

28 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ของ 
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อใช้ค้นคว้ามา
น้ามาปรับใช้ใน
การเรยีนการ
สอนที่เหมาะสม 

จ้านวน 4 ห้องเรียน - - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80ของ
จ้านวน
ห้องเรียนที่
ติดตั้ง 

ศูนย์เด็กมี
อินเตอร์เนต็ใช้ในการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

ส้านักปลดั 
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๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

30 โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ศพด.บ้าน
หนองบัว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเกดิการเรียนรู้
และพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ100
ของจ้านวน
เด็กนักเรยีนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนเกดิการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
ตามวัย 

ส้านักปลดั 

31 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV )ศพด. 
บ้านหนองบัว 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวนเด็กนักเรียน
ของ ศพด.บ้านหนอง
บัว 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดการ
เรียนการสอน
มี
ประสิทธิภาพ 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

29 โครงการทาสีรอบ
อาคารเรยีน, รั้ว
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อทาสีรอบอาคาร
เรียน,รั้วให้ดึงดูดความ
สนใจและมีสสีัน 

อาคารเรยีนและรั้วของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ผักตบ 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ80ของ
รั้วที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์เด็กมรีอบ
อาคารเรยีนและรั้วท่ี
ดึงดูดความสนใจ
และมสีีสัน 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

32 โครงการจดัท้า
ป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด หนา 10 
มม. สูง 30 ซม. ยาว 3 
เมตร จา้นวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของศพด.ได้รับ
การพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ส้านักปลดั 

33 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็
ของ ศพด.บ้าน
หนองบัว 

เพื่อใช้ค้นคว้ามา
น้ามาปรับใช้ใน
การเรยีนการ
สอนที่เหมาะสม 

จ้านวน 1 ห้องเรียน - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ของจ้านวน
ห้องเรียนที่
ติดตั้ง 

ศูนย์เด็กมี
อินเตอร์เนต็ใช้ในการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

ส้านักปลดั 

34 ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน 
หนองบัว 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
ให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

 ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส้านักปลดั 

 โครงการทาสี
รอบอาคาร
เรียน ,รั้ว ศพด.
บ้านป่าก้าว 

เพื่อทาสีรอบ
อาคารเรยีน,รั้ว
ให้ดึงดูดความ
สนใจและมีสสีัน 

อาคารเรยีน,รั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นป่า
ก้าว 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ 80 
ของรั้วที่ได้รับ
การพัฒนา 

ศูนย์เด็กมรีอบรั้วที่
ดึงดูดความสนใจและ
มีสีสัน 
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แบบ ผ.02 
๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน 
ศพด. บ้าน 
ป่าก้าว 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์เด็ก
ให้น่าอยู ่

ตามแบบเทศบาลตา้บล
ผักตบก้าหนด 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของศพด.ได้รับ
การพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ส้านักปลดั 

35 โครงการจดัท้า
ป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่าก้าว  

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด หนา 10 
มม. สูง 30 ซม. ยาว 3 
เมตร จา้นวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 
ของศพด.ได้รับ
การพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ส้านักปลดั 

36 ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าก้าว 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
ให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

 ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส้านักปลดั 

37 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ของ 
ศพด.บ้านป่าก้าว 

เพื่อใช้ค้นคว้ามา
น้ามาปรับใช้ใน
การเรยีนการ
สอนที่เหมาะสม 

จ้านวน  2  ห้องเรียน - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100
ของจ้านวน
ห้องเรียนที่
ติดตั้ง 

ศูนย์เด็กมี
อินเตอร์เนต็ใช้ในการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

ส้านักปลดั 

43 โครงการทาสีรอบ
อาคารเรยีน,รั้ว 
ศพด.บ้านหนอง
กุง 

เพื่อทาสีรอบ
อาคารเรยีน,รั้ว
ให้ดึงดูดความ
สนใจและมีสสีัน 

อาคารเรยีน,รั้ว ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกุง 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ 80ของ
รั้วที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์เด็กมรีอบรั้วที่
ดึงดูดความสนใจและ
มีสีสัน 

ส้านักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

39 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน 
ศพด. บ้าน
หนองกุง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์เด็ก
ให้น่าอยู ่

ตามแบบท่ีเทศบาล
ต้าบลผักตบก้าหนด 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80 ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ส้านักปลดั 

40 โครงการจดัท้า
ป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองกุง 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด หนา 10 
มม. สูง 30 ซม. ยาว 3 
เมตร จา้นวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มีป้ายชื่อที่มั่นคง
ถาวร 

ส้านักปลดั 

41 ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกุง 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
ให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

 ตามแบบแปลนของ 
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส้านักปลดั 

42 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็
ของ ศพด.บ้าน
หนองกุง 

เพื่อใช้ค้นคว้ามา
น้ามาปรับใช้ใน
การเรยีนการ
สอนที่เหมาะสม 

จ้านวน 2 ห้องเรียน - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของจ้านวน
ห้องเรียนที่
ติดตั้ง 

ศูนย์เด็กมี
อินเตอร์เนต็ใช้ในการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

ส้านักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
ด้านหน้า ศพด. 
บ้านหนองกุง 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมดา้นหน้า
อาคารเรยีนศูนย์
เด็กให้น่าอยู่และ
มีพื้นท่ีใช้สอย 

ตามแบบท่ีเทศบาล
ต้าบลผักตบก้าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่และมบีริเวณ
อาคารที่ใช้
ประกอบการเรียนได ้

ส้านักปลดั 

45 โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ผู้ดูแล 
เด็กในศพด.
บ้านหนองกุง 

เพื่อจัดหาผูดู้แล
เด็กให้มีความ
เพียงพอกับ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน 

จ้านวนผู้ดูแลเด็ก 1 คน - - 120,000 120,000 120,000 100%ของ
จ้านวนผู้ดูแล
เด็กท่ีจัดหา 

มีจ้านวนผู้ดูแลเด็กใน
อัตราที่เหมาะสมกับ
เด็กนักเรยีน 

ส้านักปลดั 

46 โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ผู้ดูแลเด็ก 
ในศพด.บ้าน
หนองบัว 

เพื่อจัดหาผูดู้แล
เด็กให้มีความ
เพียงพอกับ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน 

จ้านวนผู้ดูแลเด็ก 1 คน - - 120,000 120,000 120,000 100%ของ
จ้านวนผู้ดูแล
เด็กท่ีจัดหา 

มีจ้านวนผู้ดูแลเด็กใน
อัตราที่เหมาะสมกับ
เด็กนักเรยีน 

ส้านักปลดั 

47 โครงการ 
ปรุงปรุง 
เสาธงของ 
ศพด.บ้าน
หนองกุง 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเข้า
แถวเคารพธง
ชาติของเด็ก
นักเรียน 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80 ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

นักเรียนมีกิจกรรม
การเข้าแถวเคารพธง
ชาติ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ปรับปรุง
ห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ผักตบ 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - 200,000 200,000 200,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 

49 ปรับปรุง
ห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่าก้าว 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 

50 ปรับปรุง
ห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองกุง 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 

51 ปรับปรุง
ห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - 80,000 80,000 80,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 

๕๒ ก่อสร้างห้อง
เก็บของ
เอนกประสงค์ 
ศพด.บ้านป่า
ก้าว 

เพื่อให้ศูนยฯ์มี
ห้องเก็บของ
เอนกประสงค์ที่
เป็นสัดส่วน 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเก็บของ
เอนกประสงค์ทีเ่ป็น
สัดส่วน 

ส้านักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๓ ก่อสร้างห้องเก็บ
ของเอนกประสงค์ 
ศพด.บ้านหนองกุง 

เพื่อให้ศูนย์ฯมีห้อง
เก็บของ
เอนกประสงค์ที่เป็น
สัดส่วน 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเก็บของ
เอนกประสงค์ที่เป็น
สัดส่วน 

ส้านักปลดั 

๕๔ ก่อสร้างห้องเก็บ
ของเอนกประสงค์ 
ศพด.บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ศูนย์ฯมีห้อง
เก็บของ
เอนกประสงค์ที่เป็น
สัดส่วน 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

- - ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเก็บของ
เอนกประสงค์ที่เป็น
สัดส่วน 

ส้านักปลดั 

๕๕ ก่อสร้างห้องเก็บ
ของเอนกประสงค์ 
ศพด.ทต.ผักตบ 

เพื่อให้ศูนย์ฯมีห้อง
เก็บของ
เอนกประสงค์ที่เป็น
สัดส่วน 

ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลผักตบ 

-  ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 100%ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเก็บของ
เอนกประสงค์ที่เป็น
สัดส่วน 

ส้านักปลดั 
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5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5๖ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้มี
พัฒนาการที่ด ี
และเหมาะสม 

จ้านวนเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พร้อมทางด้าน
ร่างกาย,จิตใจ,สังคม,
สติปัญญา 

ส้านักปลดั 

5๗ โครงการพิธีรับมอบ
วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้มี
พัฒนาการที่ด ี
และเหมาะสม 

จ้านวนเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พร้อมทางด้าน
ร่างกาย,จิตใจ,สังคม,
สติปัญญา 

ส้านักปลดั 

5๘ โครงการป้องกัน
เด็กจมน้้า 

เพื่อส่งเสริมให้ คร ู
นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ช่วยเหลือเด็กจมน้้า 

จ้านวนครู นักเรยีน และ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 แห่ง 

- - 30,000  30,000 30,000 ร้อยละ 80ของ
ครู นักเรียน
และผูป้กครอง
ทั้ง 4 แห่งที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 คร ูนักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
และช่วยเหลือเด็ก
จมน้้าอย่างถูกวิธี 

ส้านักปลดั 

๕๙ โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างมือในโรง
อาหารศพด.บ้าน
หนองบัว 

เพื่อให้เด็กได้ล้างมือ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตา้บลผักตบ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ
ศพด.ไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ที่ล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลดั 
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5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๐ โครงการเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนได้มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค ์

จ้านวนเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
พร้อมทางด้าน
ร่างกาย,จิตใจ,สังคม,
สติปัญญา 

ส้านักปลดั 

๖๑ โครงการหนูน้อย
อนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้มี
จิตส้านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

ส้านักปลดั 

๖๒ โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหารบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหาร ศพด.มี 
ความรู้ความเข้าใจ
ในการด้าเนินงาน
ของศูนย์ฯ 

ผู้ปกครองนักเรยีน  
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

- - 20,000 20,000 20,000 100%ของ
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหารศพด.ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหาร ศพด.มี 
ความรู้ความเข้าใจใน
การด้าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

ส้านักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖๓ โครงการป้องกัน
อุบัติภัยในศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันอุบัติภัยของ
เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 4 แห่ง 

- - ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 100%ของเด็ก
นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
ความรู้วิธีการ
ป้องกันอุบัติภัย
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมากขึ้น 

ส้านักปลดั 

๖๔ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

จ้านวนบุคลากรทาง
การศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 
แห่ง 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 100%ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ส้านักปลดั 

๖๕ โครงการการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 

จ้านวนเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
 

- - ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 100%ของเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดและ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

เด็กนักเรยีนรู้วิธี
ป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

ส้านักปลดั 

66 โครงการก่อสร้าง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต้าบล
ผักตบ 

เพื่อป้องกันอันตราย
จากบุคคลภายนอก 

ก่อสร้างรั้ว  ปริมาณ
งาน ขนาดยาว 66 
เมตร 

   10,0000  รั้ว ศพด.ทต.ผัก
ตบ 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 

เป็นเงินท้ังสิ้น - - 5,870,000 5,970,000 5,870,000  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการทอดเทียน 
พรรษา  

1. เพื่อส่งเสริมท้านุ
บ้ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

วัดสระมณ ี
 บ้านผักตบ 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคคี 

ส้านักปลัด 

๒ โครงการแหเ่ทียน 
พรรษา  

 เพื่อส่งเสรมิท้านุ
บ้ารุงกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
 

วัดในต้าบล 
ผักตบ 

- - ๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

จ้านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษป์ระเพณี
ทางศาสนา 

ส้านักปลัด 

๓ โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา  

 เพื่อส่งเสรมิ
บุคลากรใน
หน่วยงานงดเหล้า
เข้าพรรษา 
 

จ้านวน
บุคลากรใน

เทศบาลต้าบล
ผักตบ 

- - ๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

จ้านวน
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรใน
หน่วยงาน
เทศบาลมีส่วน
ร่วมในการ
รณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส้านักปลัด 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000    
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุงและต่อเติม
ห้องประชุมเทศบาลต าบลผักตบ 

เปลี่ยนแปลง(ข้อความใหม่) 
โครงการปรับปรุงและต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์เทศบาล
ต าบลผักตบ 

เพื่อปรับปรุง
และต่อเติม
อาคาร 

ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร(ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลผัก
ตบ) 

- - - 800,000 - ปรับปรุง
และต่อเติม
อาคาร 

บริการ
ประชาชน
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางสามแยกบ่อนไก-่เส้นทาง
ไปบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 8 

 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 780.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร  

- - - 90,000 -    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    890,000 -    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี 
         3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
1. 

 
โครงการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

 
เด็กและเยาวชนได้รับ
การสนับสนุนอาชีพฯ 

 
30,000 

 
30,000 

ข้อความเดิม 
30,000 

เปลี่ยนแปลง 
60,000 

 
30,000 

 
60,000 

 
30,000 

 
60,000 

50%ของ
เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   60,000 60,000 60,000    
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
      3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ข้อความเดิม 
อุดหนุนโครงการ  รณรงค์ป้องกัน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัย
ทุกเส้นทาง โดยศูนยป์ฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
อ าเภอหนองหาน 

เปลี่ยนแปลง(ข้อความใหม่) 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยที่ท าการ

ปกครองอ าเภอหนองหาน 
 

 
เพื่อป้องกัน
ปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 
อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอหนอง

หาน 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 
ลดปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 
ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
      3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ข้อความเดิม 
โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชน 

เปลี่ยนแปลง(ข้อความใหม่) 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การ
ดับเพลิง และวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสา
ธารณภัยต่าง ๆ ในส านักงานเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
เพื่อให้
ความรู้
เกี่ยวกับ 
อัคคีภัยและ
การป้องกัน
อัคคีภัยแก่
ประชาชน 

 
ประชาชน

ต าบลผักตบ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50,000 

 
50,000 

 
จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 
ลดปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 
ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเงินทั้งสิ้น - - - 50,000 50,000  

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เทศบาลต าบลผักตบ  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1                                                          หน้า 74 
 

แบบ ผ.02 
๐๒ 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ข้อความเดิม 
อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
อ าเภอหนองหาน 
เปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ 
อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ งานวันส าคญัของ
ชาติ และงานรัฐพิธีอ าเภอหนองหาน 
 

เพื่อจัดงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ปกป้องสถาบัน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
 
 
 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนอง
หาน 

ส านักปลดั 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    

 
 


