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แผนพัฒนาท้องถ่ิน               
(พ.ศ. 2561-2565)  

แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง   
(ฉบับที่ 2) 

 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
********* 





เหตุผลความจำเป็น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

******* 

 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ดำเนินการ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561-2565)  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก  และการบริหารจัดการของเทศบาล  ตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบล
หนองบัวโคก  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  ให้บริการสาธารณะ ต่อประชาชน   และตามนโยบายของ
จังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือสั่งการ  ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา  2019 (covid-19)  ได้มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  และ
การดำเนินการตามหนังสืออำเภอจัตุรัส ที่  0023.11 / 397  ลงวันที่  29  มกราคม  2564  เรื่องแนวทาง
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา  2019 (covid-19)   
 

 ทั้งนี้ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของ
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและดำเนินการตั้งจ่ายโครงการเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561    

********* 
 



 

 

 

แบบ ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2) 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ รวม 5 ปี

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.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 3 1,208,800 3 1,208,800

๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 2 2,250,800   - - 2 2,250,800   

รวม - - - - - - 2 2,250,800  3 1,208,800  5 3,459,600   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของชุมชน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - 2 915,000     2 915,000      

2.2  แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - 1 532,000     1 532,000      

2.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - 20 757,800     20 757,800      

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน - - - - - - - - 14 870,000     14 870,000      

2.5  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - 2 160,000     2 160,000      

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - - - - - - - - 1 50,000       1 50,000        

2.7 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - 4 3,262,000  4 3,262,000   

รวม - - - - - - - - 44 6,546,800  44 6,546,800   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ.01 1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



ยุทธศาสตร์ รวม 5 ปี
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)

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  -  -  -  -  -  - 1 20,000    1 20,000       2 40,000        

3.2  แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  - 1 40,000    2 360,000     3 400,000      

รวม  -  -  -  -  -  - 2 60,000   3 380,000     5 440,000      

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการท่ีดี
๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - 3 131,000     3 131,000      

๔.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - 1 300,000     1 300,000      

๔.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 50,000    1 50,000       2 100,000      

๔.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ - - - - - - - - 10 466,000     10 466,000      

๔.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน - - - - - - - - 1 20,000       1 20,000        

รวม - - - - - - 1 50,000   16 967,000     17 1,017,000   

รวมท้ังส้ิน - - - - - - 5 2,360,800 66 9,102,600     71 11,463,400    

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ.01 2

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



 

 

 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2) 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการก่อสร้างร้ัว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล
(ฝ่ังทิศตะวันตก) 

(เปล่ียนแปลงแผนฯ)

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับขยะและปัญหา
ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างร้ัวบริเวณบ่อขยะ
เทศบาล ขนาดสูงเฉล่ีย 2.30

 เมตร  ยาวรวม 87.50 เมตร
  พิกัด  N 15.4444793    

 E 101.812777            

ตามแบบเทศบาลก าหนด

- - -  - 496,000 ร้ัวบริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล มี

มาตรฐาน

พ้ืนท่ีโดยรอบ
บ่อขยะเทศบาล
ได้รับ
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมลดลง

กอง
สาธารณสุข
/กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (หลังเก่า) (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

เพ่ือปรับปรุงหลังคาให้พร้อม
ต่อการใช้งาน

มุงหลังคา เมทัลชีท พ้ืนท่ี
หลังคา 595 ตารางเมตร   
 ตามแบบเทศบาลก าหนด  
พิกัด N 15.41698 E 

101.8376784

- - - - 216,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลหลังเก่า
 1 หลัง

เป็นสถานท่ี
เก็บเอกสารท่ี
พร้อมต่อการ

ใช้งาน

กองช่าง

แบบ ผ.02 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศในประชาคม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ชุมขน 2 ขุน
ศรีประทุมทองพัฒนา 
หมู่ท่ี 9  ซอยยายจันทร์  
(เพ่ิมเติมแผน ฯ )

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป-

มา สะดวก และน้ าสามารถมี
การระบายได้ดี

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 

เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40

 ม. X ยาว 1.00 ม. จ านวน 
93 ท่อน และบ่อพักขนาด 

กว้าง 0.70 ม. ยาว 0.70 ม.

 ผนังหนา 0.10 ม. จ านวน  
10  บ่อ ตามแบบเทศบาล 
พิกัดเร่ิมต้น N.15.416381

 E.101.838658  พิกัด
ส้ินสุด N.15.417210 

E.101.839012

- - - - 496,800 ประชาชน 
จ านวน 1 

หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์ ถนน
มีมาตรฐาน 
ปริมาณน้ า

สามารถระบาย
ได้ ร้อยะ  50

ประชาชนมี
ความปอดภัย 

น้ าในพ้ืนท่ี
สามารถระบาย
ได้ดีไม่ท่วมขัง

กองช่าง

แบบ ผ.02 4แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการก่อสร้างร้ัว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล 
(ฝ่ังทิศตะวันออก) 

(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับขยะและปัญหา
ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างร้ัวบริเวณบ่อขยะ
เทศบาล ขนาดสูงเฉล่ีย 
2.30 เมตร  ยาวรวม 
87.50 เมตร  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด              
 พิกัด N 15.416165     

       E  101.839358

- - -   496,000 - ร้ัวบริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล มี

มาตรฐาน

พ้ืนท่ีโดยรอบ
บ่อขยะ

เทศบาลได้รับ
ผลกระทบ

ด้าน
ส่ิงแวดล้อม

ลดลง

กอง
สาธารณสุข
/กองช่าง

5 โครงการปูแอสฟันท์
ติกถนนภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้มีการคมนาคมท่ีสะดวก
 มีความปลอดภัย

ด าเนินการเสริมผิวแอส
ฟันท์ติกทับผิวจราจรเดิม  
หนา 0.04 ม. คิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,425.00 

ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร  (สี
เทอร์โมพลาสติก ) พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  162.00 ตร.ม. 

ตามแบบเทศบาลก าหนด   
 พิกัด N 15.414389     

E 101.840371

- - - 1,754,800 - ถนนท่ีก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน

มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ.02 5

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการจ้างเหมา

แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล   
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือจ้างเหมาบริการแรงงาน
ด าเนินการปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

 1. จ้างตกแต่งดูแลสวน  

จ านวน  4  อัตรา            
    2. จ้างออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง 

 -  -  -  -   483,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

สถานท่ีต่างๆมี
ความเรียบร้อย
และงานเสร็จ
เรียบร้อยบรรลุ
ตามวัถุประสงค์

กองช่าง

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล   
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือจ้างเหมาบริการแรงงาน
ด าเนินการปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

จ้างเหมาจัดเก็บขยะ  จ านวน  

4  อัตราๆ  ละ  9,000.-บาท  

รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  

432,000.-บาท  (งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

 -  -  -  -   432,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

ขยะในเขต
เทศบาลได้รับ
การจัดเก็บท่ีถูก
วิธีเพ่ือน าไป
ท าลาย

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.02 6

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



2.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการจ้างเหมา
แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล   
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือจ้างเหมาบริการแรงงาน
ด าเนินการปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

จ้างท าความสะอาด
ส านักงานเทศบล  และงาน
อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   
จ านวน  4  อัตรา

 -  -  -  -   432,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

ส านักงาน
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก     (เพ่ิมเติม
แผน)

เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็กในเขตเทศบาลให้มีจ า
ลดลงไม่ก่อให้เกิดอันตราต่อ
ประชาชน

ด าเนินการปลูกต้นไม้พ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
บัวโคก จ านวน 2 ชุมชน

 -  -  -  -   100,000 ฝุ่นละอองมี
ปริมาณ ลดลง
ร้อยละ 50

ประชนชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพ ท่ีดี 
ปลอดภัย

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 7

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



2.3  แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
พัฒนาการเหมาะสมกับวัย

เด็กเล็กท้ังหมดของ ศพด. 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 -  -  -  -      30,000 เด็กเล็กของ 

ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

6 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กสานสัมพันธ์     
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

    -เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ                          
   -เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

เด็กเล็กท้ังหมดของ ศพด. 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 -  -  -  -       3,000 เด็กเล็กของ 

ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมีความ
สามัคคีในหมู่
คณะและมี
สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กอง
การศึกษา

7 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สารณภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองเม่ือเกิดไฟไหม้

เด็กเล็กท้ังหมดของ ศพด. 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 -  -  -  -        2,000 เด็กเล็กของ 

ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จักการ
ช่วยเหลือ
ตนเองเม่ือเกิด
ไฟไหม้

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 8

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



2.3  แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน   
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

 -เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่
นักเรียน                          
  -เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการ
สนับสนุนพัฒนาการในการ
เรียนรู้ของนักเรียน

เด็กเล็กท้ังหมดของ ศพด. 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 -  -  -  -      30,000 เด็กเล็กของ 

ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 -นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้     -
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

กอง
การศึกษา

9 โครงการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและฟันเด็ก     
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

 -เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของเด็ก  
  -เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
ช่องปากและบริการป้องกันโรค
ฟันผุให้เด็กเล็ก

เด็กเล็กท้ังหมดของ ศพด. 

ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 -  -  -  -        1,500 เด็กเล็กของ 

ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100

เด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปากและ
ฟันอย่างถูกวิธี

กอง
การศึกษา

10 โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีของไทย

1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา   
  2. กิจกรรมวันลอยกระทง
   3. กิจกรรมวันสงกรานต์

 -  -  -  -        3,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จักการ
ร่วมกิจกรรม
และมี
คุณลักษณะท่ีดี
งาม

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 9

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการวันส าคัญของ
ชาติ  (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้บุคคลในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถานศึกษา

1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 2.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 4. กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่

 -  -  -  -        4,000 ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน
ผู้ปกครองและ  
  เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผู้ปกครองและ
เด็กเล็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

กอง
การศึกษา

12 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
เล็ก  (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้เด็กได้มีคุณธรรม 
จริยธรรมเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมเล่านิทาน
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม

 -  -  -  -           500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมีคุณธรรม
 จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

13 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับเด็ก

กิจกรรมเลือกต้ังหัวหน้า
ห้องเรียน

 -  -  -  -           500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมีความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 10

2.3  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
14 โครงการสืบสานความ

เป็นไทยใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการ
ประหยัดและอดออม

นักเรียนรู้จักการออมโดย
การหยอดกระปุกออมสิน

 -  -  -  -           300 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จัก
ประหยัดและ
อดออม

กอง
การศึกษา

15 โครงการขยะมี
ประโยชน์              
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการน า
ส่ิงของเหลือใช้กลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่

ประดิษฐ์ส่ือจากวัสดุเหลือใช้  -  -  -  -        1,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จักการน า
ส่ิงของท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่
ให้เกิดประโยชน์

กอง
การศึกษา

16 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา           
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก ได้รับการ
เพ่ิมพูนทักษะและการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองเหมาะสม 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูได้รับการอบรมพัฒนา
วิชาชีพ

 -  -  -  -      30,000 พนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 
2 คน

พนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ท างานเพ่ิมมาก
ข้ึน

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 11

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

2.3  แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
17 โครงการสานสัมพันธ์

บ้านและโรงเรียน      
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน
นักเรียน

 -  -  -  -           500 ลงพ้ืนท่ีเย่ียม
บ้านนักเรียน
ทุกหลังครบร้อย
ละ 100

เด็ก ครูและ
ผู้ปกครองมีการ
สานสัมสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน

กอง
การศึกษา

18 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก      
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา

 -  -  -  -        1,000 คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของท่ีประชุม

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
บริหารจัดการ
และการ
สนับสนุนใน
การพัฒนา

กอง
การศึกษา

19 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน    
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างครู 
ผู้ปกครองและชุมชน

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

 -  -  -  -        1,000 ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนมี
การประสาน
สัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน

กอง
การศึกษา

20 โครงการแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน      
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

 -  -  -  -           500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่และ
มีประโยชน์

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 12

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

2.3  แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
21 โครงการพัฒนาอาคาร

สถานท่ี ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้
โรงเรียนน่าอยู่       
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้อาคารสถานท่ีและภูมิ
ทัศน์โดยรอบบริเวณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และน่า
เรียนรู้

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีท้ัง
ภายในและภายนอก

 -  -  -  -        1,000 อาคารสถานท่ี
ท้ังภายในและ
ภายนอกและ
ภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ
มีความสวยงาน 
ร่มร่ืน น่าอยู่

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
สถานท่ีพร้อม
ต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการ
ของเด็ก

กอง
การศึกษา

22 โครงการจ้างเหมา
บริการท าความสะอาด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก        
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความสะอาด
ภายในอาคารเรียน ศพด. 

จ านวน 1 อัตรา

 -  -  -  -    108,000 ปฏิบัติงานวันละ
 8 ช่ัวโมง 
จ านวน 7 วัน/

สัปดาห์

อาคารเรียน 
ศพด.มีความ
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
การศึกษา

23 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงานตกแต่ง
ดูแลสวนภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก  (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือจ้างเหมาบริการแรงงาน
ตกแต่งดูแลสวน

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ตกแต่งดูแลสวนภายใน 
ศพด. จ านวน 2 อัตรา

 -  -  -  -    216,000 ปฏิบัติงานวันละ
 8 ช่ัวโมง 
จ านวน 7 วัน/

สัปดาห์

ภูมิทัศน์
โดยรอบ
บริเวณ ศพด.

มีความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงาม

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 13

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.3  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

24 โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล        
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้การรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 
ทรัพย์สินทางราชการ 
ตลอดจนความปลอดภัยของ
ครู ผู้ปกครองและนักเรียน

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
จ านวน 3 คน

 -  -  -  -    324,000 ปฏิบัติงานวันละ
 2 ผลัดๆละ 1 

คนๆละ 12 

ช่ัวโมง จ านวน 
7 วัน/สัปดาห์

รักษาความ
ปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี
 ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
ตลอดจน
ความ
ปลอดภัยของ
ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 14

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.3  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

25 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์
ส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ    
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ปกครอง เข้าใจถึง
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ด้านต่างๆ

จ านวน 30 คน - - - -      20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม

คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ 
ผู้ปกครอง 
เข้าใจถึงสิทธิ
ประโยชน์ และ
สวัสดิการด้าน
ต่างๆ เพ่ิมมาก
ข้ึน

ส านักปลัด

26 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ในชุมชน (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ สามารถพ่ึงตนเอง
ได้

ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล

- - - -      50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๖๐ คน

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพ่ิม

ส านักปลัด

27 โครงการอบรมการท า
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง   (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และน าไปปรับใช้
ในการเกษตร

จัดอบรมให้ความรู้
การท าปุ๋ยหมัก
ตามวิถีเกษตรพอเพียง

- - - -      30,000 ประชาชนเข้า
รับการอบรม
การท าปุ๋ยหมัก 
จ านวน ๕๐ คน

ลดต้นทุนใน
การเกษตร 
และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในชุมชนมากข้ึน

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 15

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

28 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ชุมชน   (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้
พัฒนาการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ และ
สามารถพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานน าความรู้และ
ประสบการณ์มาต่อยอดได้

- - - -      20,000 กลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก 
จ านวน ๒ ชุมชน

กลุ่มอาชีพได้
พัฒนา
การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และ
สามารถต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์
ได้

ส านักปลัด

29 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านพัฒนา
ชุมชน  (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้
พัฒนาการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ และ
สามารถพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้

ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาชุมชน

- - - -    500,000 ผู้น าชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ เข้า
ร่วมโครง
การไม่น้อยกว่า
 ๘๐ คน

ชุมชนได้รับ
การพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน

ส านักปลัด

30 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี       
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสตรีได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมของกลุ่ม

จัดอบรมให้ความรู้ - - - -      50,000 สมาชิกกลุ่มสตรี
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

สตรีได้แสดงถึง
บทบาทในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 16

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

31 โครงการจัดท าแผน
ชุมชน(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน
จัดท าแผนชุมชนและได้รู้ถึง
ความต้องการของคนในชุมชน
อย่างแท้จริง

จัดท าแผนชุมชน 
ปีละ ๑ คร้ัง

- - - -      10,000 ชุมชนมี
แผนพัฒนา ท้ัง 
๒ ชุมชน

ชุมชนมีแผน
ชุมชนเพ่ือเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาชุมชน

ส านักปลัด

32 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด  
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้เยาวชนรู้ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล

- - - -      30,000 เยาวชนเข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน ๕๐ คน

เยาวชนรู้ถึง
พิษภัยของยา
เสพติดและไม่
เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยา
เสพติด

ส านักปลัด

33 โครงการวันคนพิการ
สากล (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันคนพิการ

จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล - - - -      10,000 คนพิการร่วม
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คนพิการได้รู้มี
ความรู้ในเร่ือง
สิทธิประโยชน์
มากข้ึน และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 17

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

34 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและเป็นการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่าง
เป็นสุข

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ท้ัง 
๒ ชุมชน

- - - -      80,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีและสามารถ
ปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมอย่างเป็น
สุข

ส านักปลัด

35 โครงการครอบครัวรวม
ใจตามวิถีพอเพียง    
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตามวิถีพอเพียง
และน ากลับไปใช้ในครอบครัว
ได้

ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ตามวิถีพอเพียง

- - - -      30,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนใช้
ชีวิตความ
เป็นอยู่ตาม
วิถีพอเพียง

ส านักปลัด

36 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส      (แก้ไข
แผนฯ)

เพ่ือดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

ออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ภายในเขตเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

- - - -        5,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยติดเตียง
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมได้รับ
การเย่ียมและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ครบทุกคน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยติดเตียง
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมได้รับ
การเย่ียมและ
ส่งเสริมป้องกัน
รักษาและฟ้ืนฟู
สุขภาพ

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 18แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

37 โครงการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน โดยการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มีความรู้
 ความเข้าใจ ในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แก่กลุ่มสตรี - - - -      30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม

เด็ก เยาวชนได้มี
ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง น า
ความรู้ท่ีได้มา
ปรับใช้ ใน
ครัวเรือนชุมชน

ส านักปลัด

38 โครงการศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก       
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือให้คนพิการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบได้เข้าถึงการ
บริการและสวัสดิการ ตาม
สิทธิ  ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
  และคณะกรรมการศูนย์

- - - -        5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการคน
พิการ

คนพิการได้รับการ
ประสานความ
ช่วยเหลือกับ
หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีอ านาจมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเพ่ือให้
ความช่วยเหลือ
คนพิการตาม
ประเภทความพิการ

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 19แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

39 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน เพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน 
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ
พ่ึงพิงอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพท่ีดี

- - - -    120,000 อาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคกมี
สุขภาพดีข้ึน

กอง
สาธารณสุข

40 โครงการอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 
(เปล่ียนแปลงแผนฯ)

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กับหมู่บ้าน / ชุมชนในการ
ด าเนินตามโครงการ

สนับสนุนให้กับหมู่บ้าน/ 

ชุมชนๆ ละ 20,000.- 

บาท  จ านวน  2 ชุมชน

- - - -      40,000 ชุมชนจ านวน 2
 ชุมชนด าเนิน
กิจกรรม

เทศบาลได้
ด าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
และประชาชน
มีส่วนร่วม  
สามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนได้

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.02 20แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

2.5  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีผ่านมา



2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

41 โครงการท าบุญตักบาตร
ในวันข้ึนปีใหม่  (แก้ไข
แผนฯ)

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การท าบุญตักบาตร ในวันข้ึน
ปีใหม่

ประชาชนร่วมกิจกรรมตัก
บาตรในวันข้ึนปีใหม่

- - - -      50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนร่วม
ท าบุญใส่บาตร
ในวันข้ึนปีใหม่

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 21

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



2.7 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

42 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ  (แก้ไข
แผนฯ)

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ีย
ยังชีพได้รับการ
สงเคราะห์ตามนโยบายรัฐบาล

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
๖๐ ปี ทุกคน ท่ีอยู่ในเขต
เทศบาล

- - - -     2,600,000 ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ครบ ๖๐ ปี
ได้รับการ
สงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพครบทุกคน

ผู้สูงอายุได้รับ
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

ส านักปลัด

43 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพคนพิการ  (แก้ไข
แผนฯ)

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ
ได้รับการสงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล

คนพิการท่ีได้ข้ึนทะเบียน
ทุกคน 
ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล

- - - -        600,000 คนพิการได้รับ
การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

คนพิการได้รับ
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

ส านักปลัด

44 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์    
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ
ได้รับการสงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล

ติดเช้ือเอดส์ท่ีเปิดเผยตนเอง
 ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล

- - - -          42,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์
ได้รับ
การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

ผู้ติดเช้ือเอดส์
ได้รับเบ้ียยังชีพ
ครบทุกคน

ส านักปลัด

45 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก  (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กองทุนฯ

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนฯ

- - - -          20,000 สมทบเงินเข้า
กองทุนฯปีละ ๑
 คร้ัง

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการจาก
กองทุนฯ ตาม
ความจ าเป็น
และเหมาะสม

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 22

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
  สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)   (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

เพ่ือสร้างการรับรู้ให้
ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ด าเนินการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  และด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ให้อ าเภอได้ทราบ

- - -    20,000      20,000 หน่วยงานได้
ด าเนินการ
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
 ร้อยละ 100

หน่วยงานได้มี
การด าเนิน
โครงการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ 
และสามารถ
สร้างรายได้ให้
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้

ส านัก
ปลัด/ 

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.02 23

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการนวัตกรรมการ
ปักหมุดจัดหวัดสะอาด 
(จุดรวบรวมขยะ
อันตราย) ของเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก  
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัด
ชัยภูมิ(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือเป็นจุดรวบรวมขยะ
อันตรายภายในชุมชน  
สามารถลดและคัดแยกขยะ
ในชุมชนของเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

ด าเนินการจัดต้ังจุดรวมขยะ
อันตราย  จ านวน  2 จุด  
ในชุมชนเทศบาล

- - -    40,000      60,000 ประชาชน มีจุด
ท้ิงขยะอันตราย
 จ านวนขยะใน
ชุมชนลดลงร้อย
ละ 20

ประชาชนลด
ความเส่ียง
จากมลพิษ
และสารพิษ
ตกค้างท่ีจะ
เข้าสู่ร่างกาย

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือด าเนินการป้องกัน 
และควลคุมโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึน

ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก

- - - -    300,000 ประชาชนลด
การติดเช้ือ
จ านวน  2 

ชุมชน ในเขต
เทศบาล

พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลได้รับ
การป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 
ประชาชนลด
ความเส่ียงใน
โรคติดต่อ

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.02 24

3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ

๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน      
เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 

(เปล่ียนแปลงแผนฯ)

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษี

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบันและสามารถ
จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากข้ึน

- - - -    100,000 มีระบบแผนท่ี
และทะเบียน
ทรัพย์สินท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพ่ิมมาก
ข้ึน

กองคลัง

2 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอจัตุรัส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2565 (เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอจัตุรัส
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอจัตุรัส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

- - - -      30,000 อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อปท. ท่ี
ด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ให้กับทางศูนย์ฯ

ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการ
จ้างของ อปท.

ในเขตอ าเภอ
จัตุรัส

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 25

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก3 โครงการขับเคล่ือนการ

จัดต้ังอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค) 

(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือเป็นการรณรงค์ และ
ขับเคล่ือในการจัดต้ังอุทยาน
ธรณี (ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)  ให้
ประชาชน และนักท่องเท่ียว
ได้รับรู้

ประชาชน และนักท่องเท่ียว
ได้รับรู้ถึงอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)

- - - -        1,000 ประชาชน นัก
ท่องเท่ียงได้รับรู้
 ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 50

ประชาชน และ
นักท่องเท่ียวได้
รับรู้ แหล่ง
ท่องเท่ียว

ส านักปลัด

๔.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก4 โครงการจัดต้ังจุด

บริการประชาชน  ร่วม
รณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์  (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้บริการประชาชนใน
การรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและผู้ใช้รถใช้
ถนนเกิดความปลอดภัยและ
ได้รับค าแนะน าจากการ
เดินทาง

อยู่ให้บริการจุดตรวจ
บริการประชาชน
บริเวณส่ีแยกหนองบัวโคก
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

- - - -    300,000 ให้บริการ
ประชาชนใน
การรณรงค์
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
และผู้ใช้รถใช้
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 
ปีละ ๒ คร้ัง

ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนเกิด
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 26แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๔.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการส ารวจ/รังวัด
ท่ีดินสาธารณประโยชน์
ส าหรับหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) 

(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือด าเนินการส ารวจ/รังวัด
ท่ีดินสาธารณประโยชน์
ส าหรับหนังสือส าคัญส าหรับ
ท่ีหลวง (น.ส.ล.)  สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
 อกกส ารวจ/รังวัดท่ี
สาธารณประโยชน์ ในพ้ืนท่ี
ของเทศบาล

- - -   50,000     50,000 มีการ
ด าเนินการออก
ส ารวจ/รังวัด
ท่ีดิน
สาธารณประโยช
น์ ร้อยละ 100

สามารถแก้ไข
ปัญหาการบุก
รุกท่ี
สาธารณประโย
ชน์ในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

กองช่าง

แบบ ผ.02 27

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



๔.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการงานรัฐพิธี 
เฉลิมพระเกียรติ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ        
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
และพระราชพิธีต่างๆ

- - - -    100,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนเข้า
ร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆและได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

7 โครงการ
วันปิยมหาราช      
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึก
และแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันฯ
กับทางอ าเภอ

- - - -        3,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนเข้า
ร่วมงานวันปิย
มหาราชและ
ได้แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 28

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



๔.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันพ่อแห่งชาติ 
และวันชาติ         
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

- - - -      30,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

9 โครงการวันท้องถ่ินไทย 
 (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือเข้าร่วมงานวันท้องถ่ินไทย
ร่วมกับจังหวัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลเข้า
ร่วมงานวันท้องถ่ินไทย

- - - -        3,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 29

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



๔.4   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
 พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

- - - -      40,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ

กอง
การศึกษา

11 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิราลงกรณ
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

- - - -      80,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 30

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



๔.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

12 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
  (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ร่วมแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

- - - -      40,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

13 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จัดงานหรือร่วมกับอ าเภอ
และจังหวัด

- - - -      50,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 31

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)



๔.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

14 โครงการงานรัฐพิธี      
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน

จัดงานหรือร่วมกับอ าเภอ
และจังหวัดในงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ และ
งานรัฐพิธีอ่ืนๆ

 -  -  -  -    100,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

15 โครงการวันเทศบาล     
(แก้ไขแผนฯ)

เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักและ
ร่วมกันพัฒนาเพ่ือส่วนรวม

ท าบุญตักบาตรและพัฒนา
ท าความสะอาดพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล

 -  -  -  -      20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือ
ในการพัฒนา

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 32แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๔.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561

 (บาท)

2562

 (บาท)

2563 

 (บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

16 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย 
(เพ่ิมเติมแผนฯ)

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้
ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าท่ี
และหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประชาชนเทิดทูนสถาบัน 
สร้างความเข้มแข็งในระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับชุมชน

ผู้น าชุมชนและองค์กรต่างๆ 
เข้าร่วมโครงการ

- - - -      20,000 ผู้น าชุมชนและ
องค์กรต่างๆ 
เข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 80  

มความรู้ความ
เข้าใจในโครงการ

ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับรู้ 
และเข้าใจใน
สิทธิหน้าท่ีและ
หลักการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

ส านักปลัด

รวม 71  โครงการ - - -  2,360,800    9,102,600 - - -

แบบ ผ.02 33แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี 2)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

 

 

แบบ ผ. 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2) 



เป้าหมาย
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561

 (บาท)

2562 

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

1 บริหารท่ัวไป
 (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า
และวิทยุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวโคก                                     

 (พิกัด N 15.411826  E 101.84262671)                                 
กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ังภายในตาม ICT  จ านวน 3 ตัว
2. กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ังภายนอกตาม ICT จ านวน 11 ตัว
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง  จ านวน 1 เคร่ือง
4. สายสัญญาณแบบภายนอกอาคาร CAT5e Outdoor dropwire จ านวน 3 
กล่อง
5. จอแสดงภาพ 21.5 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
6. ตู้ Rack 9U 50CM ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายในอาคาร จ านวน 1 ตู้
7. เคร่ืองส ารองไฟ UPS 1000VA (600Watts) จ านวน 1 เคร่ือง                
   เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  (พิกัด N 15.4123715  E 101.8424096)
1. กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ังภายในตาม ICT  จ านวน 6 ตัว 2. 
กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ังภายนอกตาม ICT จ านวน 10 ตัว
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 32 ช่อง  จ านวน 1 เคร่ือง             
   4. สายสัญญาณแบบภายนอกอาคาร CAT5e Outdoor dropwire จ านวน 
3 กล่อง
5. จอแสดงภาพ 43 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
6. ชุดแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด
7. ตู้ Rack 9U 50CM ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายในอาคาร 
จ านวน 1 ตู้

- - - 499,610 - ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ. 03 34

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2)

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี แผนงาน หมวด ประเภท หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561

 (บาท)

2562 

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

1 บริหารท่ัวไป
 (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า
และวิทยุ

(ต่อ)  8. ตู้เหล็กกันน้ า ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ตู้
9. เคร่ืองส ารองไฟ UPS 1000VA (600Watts) จ านวน 2 เคร่ือง
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch POE ช่อง ICT จ านวน 1 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ปลีกย่อยในงานระบบ ประกอบไปด้วย 
-ค่าติดต้ังอุปกรณ์ เดินสาย เช่ือมต่อระบบใหม่ พร้อมงานบริการหลังการขาย     
     -ค่าFusion Splice และทดสอบ สายไฟเบอร์ออฟฟติก
-อุปกรณ์ปลีกย่อยในงานไฟเบอร์ออฟฟติก เช่น Splice Tray Protector 
Sleeve, Pidtail, patch cord, Adapter Snap-In, Patch panel
-งานระบบไฟฟ้าส าหรับกล้องวงจรปิด จ านวน 1 งาน 

- - - - ส านักปลัด

2 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ งานบ้าน
งานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500.-บาท
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด

- - - 19,000    - ส านักปลัด

3 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ งานบ้าน
งานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 10,900.-บาท
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด

- - - 21,800    - ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ. 03 35

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561

 (บาท)

2562 

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

4 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ โฆษณา
และ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 5,400.- บาท  
     1) ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution)  1366x768 พิกเซล   
        2) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า  32  น้ิว                    
        3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight                     
        4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง   5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์     6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

- - - - 5,400        ส านักปลัด

5 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี

- - - - 22,000      ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ. 03 36

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561

 (บาท)

2562 

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

5 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส์

 
(ต่อ)  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
 แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                                
        มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จาน
วน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ. 03 37

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561

 (บาท)

2562 

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

6 สาธารรสุข
 (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ งานบ้าน
งานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี                                      
 4) พร้อมใบมีด    

- - - - 9,500        กอง
สาธารณสุขฯ

7 สาธารรสุข
 (เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ งานบ้าน
งานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด

- - - - 10,900      กอง
สาธารณสุขฯ

8 แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จ านวน  2  หลังๆ  ละ  5,900.-บาท    
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2563 หน้าท่ี 26  ล าดับท่ี 10.14  
 รายการ 10.14.1

70,800      กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ. 03 38

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561

 (บาท)

2562 

 (บาท)

2563

 (บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

9 แผนงาน
บริหาร
ท่ัวไป
(เพ่ิมเติม
แผนฯ)

ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จ านวน  1  หลังๆ  ละ  5,900.-บาท    
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2563 หน้าท่ี 26  ล าดับท่ี 10.14  
 รายการ 10.14.1

- - - 5,900        ส านักปลัด

รวม 540,410 124,500   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) แบบ ผ. 03 39

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา


