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ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปแล้ว
นั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จึงต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑)  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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เหตุผลความจ าเป็น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 
แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร   และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จึงต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ ๑)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๙  ให้
ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม   
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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บัญชีสรุปโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๔๖๕)  

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  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) 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

            

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  - -  - - ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๖๓ ๑๔๓,๙๗๑,๐๐๐ ๖๓ ๑๔๓,๙๗๑,๐๐๐ ๑๓๑ ๒๘๘,๔๖๒,๐๐๐ 
  ๑.๒  แผนงานการพาณิชย ์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     

รวม -  -  - - ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๖๓ ๑๔๓,๙๗๑,๐๐๐ ๖๓ ๑๔๓,๙๗๑,๐๐๐ ๑๓๑ ๒๘๘,๔๖๒,๐๐๐ 
๒.  ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

                        

  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-  -  - - -  -  ๓ ๓๔๐,๐๐๐ ๓ ๓๔๐,๐๐๐ ๖ ๖๘๐,๐๐๐ 

  ๒.๒  แผนงานการเกษตร -  -  - - -  -  -  -  -  -  -  -  
รวม -  -  - - -  -  ๓ ๓๔๐,๐๐๐ ๓ ๓๔๐,๐๐๐ ๖ ๖๘๐,๐๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 

                        

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข -  -  - - ๒ ๘๐,๐๐๐ ๕ ๒๓๐,๐๐๐ ๕ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๕๔๐,๐๐๐ 
  ๓.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ -  -  - - ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๖  ๕๑๐,๐๐๐ 

รวม -  -  - - ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
  
  
 
 

แบบ  ผ.  ๐๗ 
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ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  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) 

๔.  ยทุธศาสตร์พัฒนาด้าน
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

            

  ๔.๑  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

-  -  - - ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๓๒ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม -  -  - - ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๓๒ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี

            

 ๕.๑  แผนงานการศึกษา -  -  - - - - - - - - - - 
 ๕.๒  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

รวม -  -  - - - - - - - - - - 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

  ๖.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - - - ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - -   -  -  -  - - 

รวม - - - - - - ๒ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  
การบริหารและการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

            

  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - - - - - - - - - 
  ๗.๒  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - ๑๑ ๘๗๐,๐๐๐ ๙๐ ๑๔๖,๑๑๑,๐๐๐ ๙๐ ๑๔๖,๑๑๑,๐๐๐ ๑๘๕ ๒๙๓,๐๙๒,๐๐๐ 

  



-๕- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที ่๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า หน้า
ศาลาประชาคมถึงบ้าน
นางหนูสินธุ์  คะสุวรรณ์  
(บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๒ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากโรงสเีก่านายสมจติร  - 
บ้านนายอนงค์  ภูผิวนาค  
(บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



-๖- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมรอบหมู่บ้าน  
(บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๒)  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหมู่บ้าน 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงปุ๋ย – หนองส่องแมว
(บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสมหมาย ภูบุญ
ปลูก– หนองส่องแมว  
(บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางใหม่  ภูบุญปลูก 
 – บ้านนายสมศักดิ์  ภาษี  
(บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
ก าแพงวัด (บ้านค ามะยาง 
หมู่ที่ ๗)  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี  
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมลงหิน
ไหล่ทาง 

- - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้าน
ทิศตะวันตกข้างวัดสว่าง
โนนทัน ( บ้านหนองอิเฒ่า 
หมู่ที่ ๙) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี  
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลง
หินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - - ๑,๐๔๘,๐๐๐ ๑,๐๔๘,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางประครอง  ทับค า
มูล – บ้านนายสัมฤทธ์ิ  ภู
เอิบ  (บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  ๙) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี  
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ระยะทาง  
๖๐๐  เมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายหนูจันทร์  ภู
บุญอ้วน – บ้านนางค า
สา  ไอยรา  (บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๙) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ระยะทาง  ๗๐๐  
เมตร 

- - - ๘๑๓,๐๐๐ ๘๑๓,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางใหม่  ภูท า
มา – บ้านนางค าบู่   
กุมภวงษ์  (บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ที่ ๙) 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
(บ้านค ามะยาง หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านป่า
หญ้าคา หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๕ เมตร   

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๔ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายประดิษฐ์ ภู
เพ็ชร – บ้านนายอดุล
เดช  อุบลศรี (บ้านหลัก
ด่าน  หมู่ที่ ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังด้าน
ทิศใต้ของหมู่บ้าน   
บ้านโนนชาด  หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแต่งให้
เรียบ  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนน
รอบหนองนาเหล่า  
(บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔ ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแต่งให้
เรียบ  

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนายประสงค์  กุม
ภวงค์ –บ้านนางหนูทิพย์  
ภูเทียมศรี (บ้านดอน
กลอย  หมู่ที่ ๖)  

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแต่งให้
เรียบ  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนาอรุณ  วงธิสอน – 
บ้านนายอาก้า  ภูชมยัน 
(บ้านค ามะยาง  หมู่ที่ ๗)  

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแต่งให้
เรียบ ระยะทาง ๔๐ เมตร 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๑๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านานวิวัฒนชัย ระ
วิโรจน์ – ที่นานางค าดี  
ภูเทียมศรี  (บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแต่งให้
เรียบ  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ที่มี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
(บ้านป่าหญ้าคา หมู่ที่ 
๑๐) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแต่งให้
เรียบ  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
นานายปรีชา ทานา
โชติ– นานายค าพูล  ภู
กาบิล (บ้านหลักด่าน  
หมู่ที่  ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังกว้าง พร้อมเกรด
ปรับแต่งให้เรยีบ  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๒๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังหลัง
วัดสว่างโนนตาล – บ้าน
นายเคน  เขียวข า  (บ้าน
หลักด่าน  หมู่ที่  ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มี  ถนนส าหรับใช้
การ  คมนาคมได้
อย่าง  สะดวก   

ลงหินลูกรังกว้าง พร้อมเกรด
ปรับแต่งให้เรยีบ  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
จากบ้านนายสวสัดิ์   
ภูสสูี ถึงบ้านนางสวาด 
ชราจันทร์  (บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ที่  ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากบ้านนาง
เพ็ญศิล  วงษุ์สุวรรณ์ – 
หน้าบ้านนายประยูร  
ลอนมา  (บ้านหนองอิ
เฒ่า  หมู่ที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากบ้านนาง
ทองเผย  ภูผาบาง – 
หน้าบ้านนางสาร  อุทัย
แสน (บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากสี่แยกบา้น
นางสงวน ภูคง –บ้าน
นางสมร เกดิแสงรัช 
(บ้านหนองอเิฒ่า  
หมู่ที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าจากบ้านนาง
บรรเพญ็  ภูสสูี -  
ถนนลาดยาง (บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
จากบ้านนางสาวนภาพร  
หารี – ที่นานายบุญชิต  
ภูบุญคง (บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่  ๘) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๔- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๙ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
จากบ้านนางสมจติร  ภู
จ าปา – บ้านนายนิคม  
ภูจ าปา  (บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่  ๘) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น
จากนางสุวรรณ  วงษ์
ภักดี – บ้านนางอุบล  ภู
จ าปา (บ้านป่าหญ้าคา  
หมู่ที ่ ๑๐) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด
จากบ้านนายประดิษฐ์  
ภูเพชร – วัดสว่างโนน
ตาล (บ้านหลักด่าน หมู่
ที่ ๑๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าใหร้ะบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนน
และระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๕- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
จากบ้านนายสรุพล  ภู
ครองเงิน – วัดป่า
บุญญาวาส  (บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  จ านวน  
๒  ต้น 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากโรงสีนางสุดใจ  
โภควัฒน์ – อบต.
หนองอิเฒ่า ( บ้าน
หนองอิเฒ ่า หมู่ที่ ๒ ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง - - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทกุครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านจากถนนสาย ๒๑๓ 
จากบ้านนางสุพัตรา  สม
สนุก- บ้านนางเจนจิรา  
ภูสมมา (บ้านโนนชาด 
หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๖- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากท่ีดินนายกรวิชญ์   
ยุกระจร – บ้าน ดต.บญุ
ช่วย  ภูระบัตร  
(บ้านโนนชาด  หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนายทวีชัย มุ่ง
มาตร – บ้านดงน้อย  
หมู่ที่  ๔ 
(บ้านดงน้อย  หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากถนนสาย ๒๑๓ จาก
หน้าบ้านนางอนงค์  ภู
ระบัตร – ถนนถีนานนท์  
เส้นกาฬสินธุ-์
มหาสารคาม 
(บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๗- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
รอบหมู่บ้าน  บ้านโนน
ชาด หมู่ที่  ๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนางจุมจี การี
รัตน์ – บ้านนางใหม  ภู
บุญปลูก  (บ้านดงน้อย  
หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนางใหม  ภูบุญ
ปลูก – หนองส่องแมว 
(บ้านดงน้อย  หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๘- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างจากบ้านนายสม
เพศ  ภูบุญอ้วน –โคกหัวภู
ดิน  (บ  านหนองอิเฒ่า หมู่
ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากวัดสว่างค ามะยาง – 
หนองสระพัง (บ้านค ามะ
ยาง  หมู่ที่ ๗) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างจากโรงเรียน
หนองอิเฒ่าวิทยา (ทิศ
ตะวันออก) – ที่นานาย
สมบัติ  เทพศรี  (บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   - - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๙- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างหน้าบ้านนาย
ทองสอน  สายรัตน์  (บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างจากบ้านนายสุ
ปัน  ภูนามมา  (บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๖ โครงการท่อส่งน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้าจากท่ีนานาย
สมควร  ภูชม – ท่ีนานาง
บุญเพ็ง  ชราจันทร์  (บ  าน
หนองอิเฒ่า หมู่ท่ี ๙) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขยายท่อส่งน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๗ โครงการขยายคลองส่งน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟ้า  จากที่นา
นายเสถียรศักดิ์  ภูสีดวง – 
ท่ีนานางประนอม  ธิราช
รัมย์  (บ  านหนองอิเฒ่า หมู่ท่ี 
๙) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขยายเขตคลองส่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๐- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านป่าหญ้าคา หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนางทองสอน 
อุดมสันต์ - บ้านนางพันธ์
รอง โคระน า (บ  านหลัก
ด่าน  หมู่ที่ ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระยะ - - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๕๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนายประดิษฐ์ ภู
เพ็ชร – ที่นานางแพงสี มูล
มาตร  (บ  านหลักด่าน หมู่
ที่ ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระยะ - - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๕๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างจากที่นานางค าไพ ภูดี
บุตร – โรงเรียนหลักด่าน
วิทยา (บ  านหลักด่าน หมู่ท่ี 
๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระยะ - - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๑- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๒ โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปา บ้านโนนชาด 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๓ 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๕๓ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้า  บ้านโนน
ชาด  หมูที่  ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้า 

- - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๕๔ โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้า  พร้อมวาง
ท่อส่ง  (บ้านดงน้อย หมู่ที 
๕ – บ้านหลักดา่น  หมู่ที่ 
๑๑) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้า 

- - - ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๕๕ โครงการซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าชลประทานโคกหัวภูดิน 
(บ้านดอนกลอย  หมู่ที่ ๖) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
ชลประทาน 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๒- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๖ โครงการขยายคลองส่งน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากท่ี
นานายสมบตัิ  นิยม
ปราชญ์ – ที่นาทางบุญ
เพ็ง  ภูไว  พร้อมวางท่อ 
(บ  านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขยายเขตคลองส่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๕๗ โครงการยา้ยหอถังสูง
พร้อมอุปกรณค์รบชุด
ระบบประปา บ้านป่าหญ้า
คา หมู่ที ่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

เพื่อด าเนินการยา้ยระบบประปา
หมู่บ้านเดิม  พร้อมถังน้ าเดิมและ
อุปกรณ์ทั้งหมดไปติดต้ังพร้อม
ปรับปรุงระบบประปายังบริเวณที่
ก าหนด   

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา เพื่อการเกษตร  
บ้านป่าหญ้าคา หมู่ที ่๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ก่อสร้างหอถังประปาพร้อม
วางท่อ pvc   

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง/ 
อบจ.กาฬสินธุ ์

๕๙ โครงการขุดลอกร่องน้ าป่า
จากนานายสากล สิงวิราช - 
ถนนบ้านหลักด่าน - ดงน้อย  
(บ้านป่าหญ้าคา  
หมู่ท่ี  ๑๐) 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม
ตามถนนและระบาย
น้ าให้ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมตามถนนและ
ระบายน้ าให้
ระบายน้ าได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๓- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๐ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน (หอถัง
ใหม่) บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน   

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๖๑ โครงการขุดลอกล าห้วย
ปลาหลด 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกล าห้วยปลาหลดเพื่อ
ใช้ในการเกษตร  

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ     

เพื่อเก็บกักเก็บ
น้ า  ไว้ท า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

๖๒ โครงการขุดบ่อบาดาลสูบ
น้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า   
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดบ่อบาดาล จ านวน ๑ บ่อ - - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน   
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าเกษตร
พอเพียง 

กองช่าง 

๖๓ โครงการถมดินบรเิวณล า
ห้วยปลาหลด 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และเป็น
สถานท่ีในการ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบๆล าห้วยปลา
หลด 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 

เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

 
  
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๔- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๔ โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล ์

เพื่อใช้พลังงานความ
ร้อนในการผลิต
กระแสไฟฟ้า 

ต าบลหนองอิเฒ่า - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์  

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้ 

กองช่าง 

 รวม  ๖๔  โครงการ   - - ๕๒๐,๐๐๐ ๑๔๓,๙๗๑,๐๐๐ ๑๔๓,๙๗๑,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๕- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน  บ้านดอน
กลอย  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กับกลุ่ม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการอบรมส่งเสรมิ
สร้างอาชีพต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อส่งเสริมอบรมกลุ่ม
อาชีพ ๑๑  หมู่บ้าน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

ส านักปลดั 

๓ โครงการจดัหาเมลด็พันธุ์
พืชเพื่อการเกษตร 

จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืช
ให้กับเกษตรกร 

เกษตรกรต าบลหนองอิเฒ่า  
๑๑  หมู่บา้น 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับประโยชน ์

เกษตรกรมีเมล็ด
พันธุ์พืชในการ
เพาะปลูก 

ส านักปลดั 

 รวม  ๓ โครงการ   - - - ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๖- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(Covid- ๑๙) และท า
หน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง  และ
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

เพื่อให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตลอดจนขอ้ควร
ปฏิบัติในการปอ้งกัน
ตนเอง การลดการ
แพร่กระจายของเชื้อ และ
การจัดท าหนา้กาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
และคนในครอบครัว 
ชุมชน 

ประชาชน ผู้น าชุมชน อส
ม. ผู้ปกครองนักเรียน 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
หนองอิเฒ่า 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ป้องกันและรู้จักวิธี
ปฏิบัติในการ
ป้องกันตนเอง การ
ลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อ และการ
จัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกัน
ตนเอง และคนใน
ครอบครัว ชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรม
ป้องกันไข้เลือดออก
พร้อมจัดซื้อเคมีภณัฑ ์

เพื่อให้ความรู้และ
ป้องกันการโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนรู้จักวิธี
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 

๓ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า  
หมอกควัน  และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 
๒.๕)  

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักของพิษที่เกิด
จากไฟป่า และมลพิษ
ที่เกิดจากไฟป่า 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ปัญหามลพิษและ
ไฟป่าลดลง 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๗- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย และสา
ธารณภัย 

เพื่อเป็นช่วยเหลือและ
ปฐมพยาบาล
ผู้ประสบภยัและ
สามารถใช้อุปกรณ์ได้
อย่างถกูวิธ ี

สมาชิก อปพร.  อาสากู้
ชีพ  และกู้ชีพกู้ภัย  
(OTOS)  ต าบลหนองอิ
เฒ่า   

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนในเขต 
ได้รับช่วยชีวิตอย่าง
รวดเร็ว  ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

๕ โครงการจดัตั้งจุดตรวจ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อและโรค
ระบาด 

เพื่อเป็นการสกดักั้น
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ 

ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา 
อปพร. ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐    

 รวม  ๕ โครงการ   - - ๘๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๘- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมคณุภาพชีวิตคน
จนขั้นพื้นฐานตาม
โครงการ Kalasin 
Happiness Model : 
คนกาฬสินธุไ์ม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
ความยากจนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขตต าบล
หนองอิเฒ่า   

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เป็นการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 

๒ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นระดับต าบล 

เพื่อช่วยแกไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขตต าบล 
หนองอิเฒ่า   

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เป็นการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 

รวม ๒  โครงการ - - - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๒๙- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๑ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๒ ตดิตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๑ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๓ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านโนนชาด  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๔ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านดงน้อย  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๐- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  บ้านดง
น้อย  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๖ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ดอนกลอย  หมู่ที่ ๖ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกนัอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๗ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  บ้านค า
มะยาง  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๘ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนสวรรค์  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๑- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๑๐ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  บ้านป่า
หญ้าคา  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๑๑ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านหลักด่าน  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๑๒ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในอาคารส านัก
นักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อดูแลความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม
บริเวณส านักงาน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บ้าน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานมีความ
ปลอดภัย 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในส านักงาน 

ส านักปลดั 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๒- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการสวยตรวจ
จักรยาน  

เพื่อลดการเกิด
อาชญากรรมใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่า - - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
อาชญากรรม
ลดลง 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๑๔ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุ์ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธการฟ้าแดดสงยาง
ระดมกวาดล้างยาเสพติด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลสุ าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มสีย่ง ผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพ
ติด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ตดิยา
เสพติดลดลง 

เป็นการป้องกัน
การระบาดยา
เสพติด 

ส านักปลดั 
 

๑๕ โครงการจดัฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน ในการ
ปกป้องและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับ
พืน้ท่ี 

พนักงาน ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าอบรม
ตามโครงการ 

สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 รวม  ๑๕ โครงการ   - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐    

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๓- 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการหมู่บ้านเชิง
เกษตร (บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่  ๘)   

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม   

ประชาชนในหมู่บ้านทุก
ครัวเรือน 

- 
 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมโครงการ   

เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บา้น  
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะอาด 

บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  ๘  - 
 

- 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง
ด าเนินการ   

เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในส านักงาน
เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

 รวม  ๒  โครงการ   - - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๔- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

- - - - - ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

- - 7,900 - - ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

จัดซื้อกล้องดิจติอล - - 5,000 - - กองช่าง 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในส าหรับ
เปลี่ยนเครื่องสูบ
น้ าท่ีช ารุดหรือรอ
การซ่อมแซม 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า  
ปั๊มหอยโข่ง  ขนาด  
7  แรงม้า  จ านวน  
2  เครื่อง 

- - - 40,200 - กองช่าง 

 รวม     - - 12,900 40,200 -  
 
 

แบบ  ผ. 03 



-๓๕- 

บัญชีขอเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ ์
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑ โครงการยุวเกษตรกรภายในต าบล 
 
จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้อาชีพการเกษตร
ให้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

โครงการยุวเกษตรกรภายในต าบล 
 
จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้อาชีพ
การเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๑. เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่จะน าไปจัดท า
ร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

 


