
        แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบคลอง ๒๐ ซ้าย 
–๑ ขวา หมู่ ๗ 
 

เพื่อการคมนาคม 
 

ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลอง 
๒๐ ซ้าย –๑ ขวา ข้างที่นา
นายวิเชียร เดิมทอง กว้าง ๕ 
ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๗๕ ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุก 
หรือลูกรังตามสภาพ 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๒ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนน คสล.ขนาดกว้าง  
๖ ม.ภายในตําบล 

เพื่อการคมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
รวม๖ ม. ยาวรวม ๒,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคม มี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวัด/
กรม 
 

๓ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
ถนน ลาดยางแอสฟัส
ติกส์ภายในตําบล 

เพื่อการคมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัส
ติกส์ขนาดกว้างรวม๘ ม. ยาว
รวม ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕  

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคม 
มีความสะดวก 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๕๙ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
สะพานที่ชํารุด 
ภายในตําบล 

เพื่อการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพานที่
ชํารุดภายในตําบล 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคม มี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวัด/กรม 
 

๕ ก่อสร้างรางระบาย
น้ําภายในตําบล 

เพื่อระบาย
น้ําในช่วงฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ มลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของพื้นที่
ในตําบลไม่มีน้ํา
ท่วมขงั 

เส้นทาง
คมนาคม 
ภายในตําบล
ไม่มีน้ําท่วมขงั 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/กรม 
 

๖ ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ ๗- 
หมู่ ๒ ช้างบ้าน
นางจวน หงิม
เสงี่ยม 

เพื่อการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ ๗ –หมู่ ๒ 
กว้าง ๓ ม.ยาว ๖๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๘๐๐ ตรม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก หรือลูกรังตามสภาพ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคม มี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/กรม 
 

๖๐ 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ เรียงหินใหญ่ลําห้วย

โรง หลังศูนย์ อพป. 
หมู่ ๓ 

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะตลิ่ง 

เรียงหินใหญ่ลําห้วยโรง หลังศูนย์ 
อพป.ขนาดลึก ๔ ม.ยาว ๑๙๕ ม.
พร้อมดินถมข้างตลิ่ง ไม่น้อยกว่า
๑,๔๐๐ ลบม. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละตลิ่งบริเวณ
ลําห้วยไม่ถูกน้ํากัด
เซาะ 

ตลิ่งบริเวณลํา
ห้วยไม่ถูกน้ํากัด
เซาะ 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/กรม 
 

๘ วางท่อ คสล.ชั้น ๓ 
๐.๘๐ ม.ช่วงบ้านนาย
สุเนตร จันทร์หอม – 
สามแยกโปร่งกระต่าย 

เพื่อระบายน้ํา
ในช่วงฤดูฝน 

วางท่อ คสล.ชั้น ๓ 
๐.๘๐ ม.ช่วงบ้านนาย  สุเนตร จันทร์
หอม-สามแยกโปร่งกระต่าย ยาว 
๑๔๒ ม.พร้อมบ่อพักน้ํา 
จํานวน ๗ บ่อ ท่อ คสล. 
จํานวน ๑๓๗ ท่อน 

๒๑๑,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ ร้อยละของพื้นที่ใน
ตําบลไม่มีน้ําท่วมขัง 

ไม่มีปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
ตําบล 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวัด/กรม 
 

 
๖๑ 

 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายขา้ง
บ้านนายสมชาย  
รอดม ี

เพื่อการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
๓ ม.ยาว ๑๖๕ ม.หนา ๐๑๕ 
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕
ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุก หรือ 
ลูกรังตามสภาพ 

๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 
 

๑๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
AC สายบ้านอู่ตะเภา 
ถึง เนินพุรัง หมู่ ๖ 
 

เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนและ
ใช้ลําเลียง
พืชผล
การเกษตร 

ถนนลาดยาง AC สายบ้านอู่
ตะเภา ถึง เนินพุรัง หมู่ ๖ 
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว 
๔๕๐ มหนา ๐.๐๕ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘ ม.ยาว 
๘๐ มหนา ๐.๐๕ ม.(ช่วงคอ
สะพาน) 
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๘ ม.ยาว 
๔๕๐ มหนา ๐.๐๕ ม. 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมและ
ขนส่งทางการ
เกษตรที่สะดวก 
รวดเร็ว 

อบจ. 

๖๒ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบคลอง ๒๐ 
ซ้าย-๑ ขวา ฝั่งขวา
คลอง 

เพื่อการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลอง ๒๐ซ้าย-๑ ขวา ฝั่งขวา
คลอง ช่วง กม.๑+๒๓๐ 
ถึง ๑+๔๕๐ ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๘๘๐ ตรม ไหล่ทางลงหินคลุก
หรือลูกรังตามสภาพ 

๔๗๗,๐๐๐ ๔๗๗,๐๐๐ ๔๗๗,๐๐๐ ๔๗๗,๐๐๐ ๔๗๗,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 

 

 
 
 

๖๓ 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ ขยายถนนลูกรงั 
หมู่ ๕ 

เพื่อการ
คมนาคม 

ขยายถนนลูกรงั สายบ้านพุยาง 
และย้ายท่อประปาจุดเริ่มต้นที่
นานางสาวทอง  สุขอยู่ ถงึที่นา
นายโท ทองสุข 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 

 
๑๓ ติดตั้งระบบประปา 

และอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การตดิตั้งครั้งแรก 

เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถังกรองพร้อม
ฐาน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ มีแหล่งน้ําอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

ประฃาฃนมีน้ํา
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

๑๔ วางทอ่ คสล.หมู่ ๑ เพื่อการอุปโภค 
บริโภค/ป้องกัน
น้ําท่วม 

วางทอ่ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ ม. 
ข้างบ้านนายประทุม ดวงเนตร- 
ลําห้วยโรง 

- ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ไม่มีน้ําท่วมขงัใน
ตําบล 

ระบายน้ําได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

๖๔ 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ ๒ 

เพื่อใชใ้นการ
คมนาคม 

ถนนลาดยาง สายข้างบ้าน 
นางสาวสุภาพร พุทธไทย 
ถึงข้างบ้านายนารินทร์ ไก่
ก้อ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 
๑๑๐ ม.หนา ๐๐๔ ม.ไหล่
ทางลงหินคลุกหรือลูกรัง
ตามสภาพ 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 

 

๑๑ ก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต สาย
บ้านคีรีวงศ์-เนนิ 
พุรัง หมู่ ๔ หมู่ ๕ 

เพื่อใชใ้นการ 
คมนาคม 

ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านคีรีวงศ์-
เนินพุรงั กว้าง ๘ ม.ยาว 
๒,๔๕๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
๑๙,๖๐๐ ตรม. 

- - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 

 

 
๖๕ 

 
 



 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการขุดสระน้ํา
ข้างที่ดินนายยาน 
คุ้มภัย 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดสระน้ําข้างที่ดินนายยาน คุ้มภัย 
ขนาดกว้าง ๒๒ ม. ยาว ๕๕ ม. ลึก ๖ ม.
ก้นกว้าง ๑๐ ม. ปริมาตรดินขุด๓,๙๓๙ 
ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีแหล่งกักเก็บ
น้ําเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
และทํา
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๑๗ ก่อสร้างรางระบาย
น้ําหมู่ ๒ 

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําเลียบถนนภายใน
หมู่บ้านหนองกะพ้อ ขนาดรางระบายน้ํา 
กว้าง ๐.๓๐ ม.ลกึ ๐.๕๐ ม.จํานวน๒ 
ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ข้างบ้านนายไซร์ เดิมทอง – 
คลองประดู่ ๓ ข. ข้างศาลาห้ารอบ 
ระยะทาง ๕๑๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ํา 
จํานวน ๓ จุด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จํานวนเส้นทาง
คมนาคม 
ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยถนน
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา/ 
อบจ/ 
จังหวัด/กรม 
 



ช่วงที่ ๒ ข้างศาลาห้ารอบ-ข้างซอยเข้า
บ้าน นายเศษการณ์ จันทร์ฉวี ระยะทาง 
๒๑๖ ม.พร้อมบ่อพักจํานวน๒ จุด 

๖๖ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ ขุดลอกคลองประดู่ 
๓ ข.หมู่ ๒ 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกคลองประดู่๓ ข.ช่วงถนนเพชร
เกษม-ข้างบ้านนายสุพจน์ อุ่นละม่อม 
สภาพเดิมกว้าง ๑๒ ม.ยาว ๒,๒๐๐ ม. 
ลึก ๒.๒๐ ม.ก้นกว้าง ๒.๕๐ ม.สภาพ
ใหม่ กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๒,๒๐๐ ม.ลึก
เฉลี่ย ๓ ม.ก้นกว้าง ๓ ม.หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๑๐ ลบ.ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีแหล่งกักเก็บ
น้ําเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
และทํา
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๑๙ ขุดลอกลําห้วยพุ
หิน หมู่ ๕ 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําห้วยพุหินช่วงข้างที่ดินนายณัฐ
พงษ์ ชูพันธ์ – ข้างที่ดินนายใย โคแล 
สภาพเดิมกว้าง ๑๖ ม.ยาว ๗๐๐ ม. 
ลึก ๒.๒๐ ม.ก้นกว้าง ๓ ม.สภาพใหม่ 
กว้าง ๑๗ ม.ยาว ๗๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ 
ม.ก้นกว้าง ๕ ม.หรือปริมาตรดินขุดไม่

- ๔๘๗,๐๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนเส้นทาง
คมนาคม 
ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยถนน
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา/ 
อบจ/ 
จังหวัด/กรม 
 



น้อยกว่า ๑๔,๐๒๕ ลบ.ม. 
 

๖๗ 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ ขุดลอกลําห้วยอู่
ตะเภา หมู่ ๕ 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําห้วยอู่ตะเภาช่วงข้างที่ดินนาย
เกษม ตังคะพิภพ-ฝาย มข ๒๕๒๗ ข้าง
ที่ดินนายสม โพธิ์งาม สภาพเดิมกว้าง 
๑๗ ม.ยาว ๖๕๐ ม.ลึก ๒.๒๐ ม.ก้น
กว้าง ๔.๐๐ ม.สภาพใหม่ กว้าง ๑๘ ม.
ยาว ๖๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.ก้นกว้าง 
๖ ม.หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
๑๒,๒๘๕ ลบ.ม. 

- ๔๒๗,๐๐๐ ๔๒๗,๐๐๐ ๔๒๗,๐๐๐ ๔๒๗,๐๐๐ มีแหล่งกักเก็บ
น้ําเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
และทํา
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๒๑ ขุดลอกลําห้วยวัง
ยาว หมู่ ๕ 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําห้วยวังยาวช่วงหลังบ้านนาง
กิมพงษ์พิม– หลังบ้านนายวินัย ทองดี 
สภาพเดิมกว้าง ๘ ม.ยาว ๙๒๐ ม. 
ลึก ๑.๘๐ ม.ก้นกว้าง ๒ ม.สภาพใหม่ 

- ๒๘๗,๐๐๐ ๒๘๗,๐๐๐ ๒๘๗,๐๐๐ ๒๘๗,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนเส้นทาง
คมนาคม 
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยถนน

ส่วนโยธา/ 
อบจ/ 
จังหวัด/กรม 
 



กว้าง ๙ ม.ยาว ๙๒๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๓. ม.
ก้นกว้าง ๓ ม.หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า ๘,๒๘๐ ลบ.ม. 

ไม่มีน้ําท่วมขัง ไม่มีน้ําท่วมขัง 

 
๖๘ 

 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ ขุดลอกลําห้วยพุ
ไทร หมู่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําห้วยพุไทรช่วงฝาย มข ๒๕๒๗ 
ข้างที่ดิน บ.กรีนพาแนล– ข้างที่ดินนาย
ใย โคแล สภาพเดิมกว้าง ๑๗ ม.ยาว 
๗๐๐ ม.ลึก ๒.๒๐ ม.ก้นกว้าง ๔.๐๐ ม.
สภาพใหม่ กว้าง ๑๘ ม.ยาว ๗๐๐ ม.ลึก
เฉลี่ย ๓.๕๐ ม.ก้นกว้าง ๖ ม.หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๓๐  
ลบ.ม. 

- ๔๒๗,๐๐๐ ๔๒๗,๐๐๐ ๔๒๗,๐๐๐ ๔๒๗,๐๐๐ มีแหล่งกักเก็บ
น้ําเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
และทํา
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๒๓ ขุดลอกลําห้วยอู่
ตะเภา หมู่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําห้วยอู่ตะเภาช่วงข้างที่ดินนาย
ม้วน มีสวัสดิ์ – ข้างที่ดิน บ.ลีมิ่ง จํากัด 
สภาพเดิมกว้าง ๑๗ ม.ยาว ๑,๑๐๐ ม. 

- ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนเส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ

ส่วนโยธา/ 
อบจ/ 
จังหวัด/กรม 



ลึก ๒.๘๐ ม.ก้นกว้าง ๔ ม.สภาพใหม่ 
กว้าง ๑๘ ม.ยาว ๑,๑๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย   
๓.๕๐ ม.ก้นกว้าง ๖ ม.หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๖๐ ลบ.ม. 

ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ปลอดภัยถนน
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

 

๖๙ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ ขุดลอกลําห้วยพุไทร 
หมู่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน้ํา 
สําหรับอุปโภค 
บริโภค 

ขุดลอกลําห้วย 
พุไทร หมู่ ๖สภาพเดิม 
ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ม 
ก้นกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
สภาพใหม่ ขนาดกว้าง 
๑๘.๐๐ ม ก้นกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ 
เมตรยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวนประชากร 
มีน้ําใช้เพียงพอ 

จํานวน
ประชากร 
มีน้ําใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบจ./จังหวัด 



๑๓,๕๐๐ ลบ.ม. 
 

 
 

๗๐ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
ปรับปรงุแนวเสาไฟ
และหม้อแปลง
ไฟฟ้าให้มีมาตรฐาน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถงึ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ปรับปรงุแนวเสาไฟ
และหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้มีมาตรฐาน ทั้ง
ตําบล 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีระบบไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานใน
ตําบล 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถงึ 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั 

๒๖ ก่อสร้างกําแพงรั้ว 
แผ่นคอนกรีต 
สําเร็จรูป 

เพื่อกั้นที่ดิน 
ระหว่าง
สํานักงานกับ
ที่ดินประชาชน 

ก่อสร้างกําแพงรั้ว
คอนกรีตสําเร็จรูป
ข้างอาคารสํานักงาน 
อบต.ขนาดความสูง 
๑.๔๐ ม.ยาว ๒๑๖ ม 

๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ กําแพงรั้ว
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน 

กําแพงรั้ว
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

 



 
 
 

๗๑ 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

มีระบบการ
ประชาสัมพันธท์ี่
ได้มาตรฐานทุก
หมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 
 

๒๗ ก่อสร้างปรับปรงุ
หอกระจายข่าว 
เสียงตามสายให้ได้
มาตรฐาน 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถงึ 

ก่อสร้างปรับปรงุหอ
กระจายข่าวภายใน
ตําบล 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

    งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๒๘ ปรับปรุงและต่อเติม
ห้อง 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกมากขึ้น 

ติดตั้งชั้นวางของติดผนังสองแห่ง 
กว้าง๒.๗๐ ม.สูง ๒.๗๕ ม.ห้อง
ละ ๖ ชั้น 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ชั้นวางของติดผนังสองแห่ง ได้แก่ห้อง
ประฃุมสภา/และห้อง อปพร. 

มีชั้นวางของติด
ผนัง 
 

กองช่าง 
 

๗๒ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๙ ซ่อมแซม ปรับปรุง
ที่ทําการ อบต. 

เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ทําการ 
อบต.หนองชุมพลเหนือหมู่ 
๒บ้านหนองกะพ้อ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ที่ทําการ อบต.มี
ความพร้อมใน
การให้ความ
สะดวกให้ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการ
มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สอง
ชั้น 

เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สอง
ชั้นชั้นที่ ๑ กว้าง ๘ ม.ยาว ๒๐ ม.
สูง ๔ ม. 
ชั้น ๒ กว้าง ๙ ม.ยาว ๒๐ ม.สูง 
๓.๕๐ ม. 

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - อาคารเอนกประสงค์
สองชั้น จํานวน ๑ 
หลัง 

ประชาชนมีความ
สะดวก สบายใน
การมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

๗๓ 
 



 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ ๑ บ้านวังกะล่อม 

เพื่อการ
คมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ ๑ บ้านวังกะล่อม 
จํานวน ๒ ช่วง 
ช่วงที่ ๑ สายข้างบ้าน
นายทองมั่น แกว้สกุล 
ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว 
๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ 
ตรม.วางท่อ คสล. 
ชั้น ๓ ขนาด ๑ ม.
จํานวน ๑ จุดๆ ละ 
๓ ท่อน 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗๔ 
 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการ
คมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน
นางจันจนา ออ่นศรีขนาดกว้าง 
๔ ม.ยาว๒๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ 
ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุกหรือ
ลูกรังตามสภาพ  

๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการ
คมนาคม 
ภายในตําบล 

สายข้างบ้านนายสัมฤทธิ์ พงษ์
ทวีขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว๑๗๕ ม.
หนา ๐.๑๕ มพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๐๐ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุก
หรือลูกรังตามสภาพ  
รายละเอียดตามแบบ อบต.
หนองชุมพลเหนือกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗๕ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ ๔ บ้านคีรีวงศ์ 

เพื่อการ
คมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ ๔ ข้างบ้านนางสําราญ 
วัฒนยัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐  
ม.ยาว๖๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตรม.
ไหล่ทางลงหินคลุกหรือลูกรงั
ตามสภาพ รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองชุมพลเหนือ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ  
๑ ป้าย 

๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ 

๗๖ 
 
 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕ ก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ ๒ บ้าน
หนองกะพ้อ 

เพื่อการ
คมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ ๒ สายข้างคลองประดู่ ๓ ข 
ถึงบ้านนายสวัสดิ์ รวมญาต ิ
ช่วงที่ ๑  ดินถมถนน ขนาด
กว้าง ๓ ม.ยาว ๘๐ ม.ลูกรัง
หนา๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๒ ดินถมถนน ขนาด
กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๖๐ ม.สูง 
๐.๘๐ ม.ลูกรงัหนา๐.๑๕ ม.
พร้อมวางทอ่ คสล.๐.๖๐ ม.
จํานวน ๖จุดจุดละ ๔ ท่อน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
หนองชุมพลเหนือกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ   ๑ ป้าย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗๗ 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ วางทอ่ คสล. หมู่ ๔ 
บ้านคีรีวงศ์ 

เพื่อระบายน้ํา
ช่วงหน้าน้ํา
หลาก 

วางทอ่ คสล.ข้ามถนนสาย
หนองแกถึงวัดพวงมาลัย 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ วางทอ่ คสล.
จํานวน ๑ จุด 

ไม่มีน้ําท่วมขงั 
ถนนสัญจร 

กองช่าง 

๓๗ ถมบ่อน้ําหลังอาคาร
ศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก
เด็กเล็ก 

ถมบ่อน้ําขนาดกว้าง 
๒๗ ม.ยาว ๒๗ ม.ลึก ๔ ม.
ปริมาณดินถม ๓,๘๓๕ ลบ. 
. 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ถมบ่อน้ําหลัง
อาคารศูนย์เดก็
เล็ก ๑ แห่ง 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยมากขึน้ 

กองช่าง 
 

๓๘ 
 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อใฃ้ทํา
กิจกรรม 

อาคารขนาดกว้าง ๖๐ ม.ยาว 
๑๑.๔๐ ม. 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ อาคาร
เอนกประสงค์ 

ทํากิจกรรมต่างๆ
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

๗๘ 
 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ประชาชน

ภายในตําบล
และพื้นที่
ข้างเคียงได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ในเวลากลางคืน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนภายใน
ตําบล และพื้นที่
ข้างเคียงสามารถ
เดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย
โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน 

อบจ. 
๓๙ 

 
 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายเลียบ
คลองส่งน้ํา๑ ขวา ท่าม่วง ฝั่งซ้าย
คลองจํานวน ๘๐ ชุดหมู่ ๑ บ้าน
วังกะล่อม,หมู่ ๒ บ้านหนองกะพ้อ 
ต.หนองชุมพลเหนือ-หมู่ ๓  
บ้านหนองประดู่ต.หนองชุมพล 

เพื่ออํานวย
ความสะดวก
และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสายเลียบ
คลองส่งน้ํา๑ 
ขวา ท่าม่วง ฝั่ง
ซ้ายคลอง
จํานวน ๘๐ ชุด 

- ๕,๐๑๘,๐๐๐ ๕,๐๑๘,๐๐๐ ๕,๐๑๘,๐๐๐ ๕,๐๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

๗๙ 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๐ 
 
 
 

ก่อสรา้งทางลาดยางแอสฟัสท์ติ
คอนกรีต สายเลียบคลองประสิทธิ
ชลการใหญ่ ๑ ขวาฝั่งขวาคลอง
ช่วงข้างที่พกัสายตรวจตาํบล-ข้างที่
นานายสี ดียิ่ง หมู ่๔ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหก้ับ
ประชาชนและใช้
ลําเลียงพืชผล
การเกษตร 

ทางลาดยางแอสฟสัท์ 
ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองประสิทธิชลการ
ใหญ่ ๑ ขวาฝั่งขวาคลอง
ช่วงข้างที่พกัสายตรวจ
ตําบล-ข้างที่นานายสี ดยีิ่ง 
หมู่ ๔ขนาดสภาพเดิม 
กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๑,๕๔๕ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. สภาพใหม่กว้าง 
๘.๐๐ ม. ยาว๑,๕๔๕ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 
พร้อมก่อสรา้งสะพาน 
คสล.ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๖ ม.สูง ๒ ม. 

- ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่ง
ทางการเกษตรที่
สะดวก 
รวดเรว็ 

อบจ. 

๘๐ 
 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๑ 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
AC สายบ้านอู่ตะเภา   
ถึง เนิน พุรัง หมู่ ๖ 

เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
และใช้ลําเลียง
พืชผล
การเกษตร 

ถนนลาดยาง AC สายบ้านอู่
ตะเภา ถึง เนินพุรัง 
ช่วงที่ ๑ ข้างบ้านนายสุทัน 
วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา ถึงข้างบ้าน
นายวันชัย แพลอย ขนาด 
กว้าง ๘ ม.ยาว ๕๔๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.พร้อมตีเส้น
จราจร 
ช่วงที่ ๒ ข้างบ้านนายเพ็ง 
ล้อมสาย ถึงข้างบริษัทมงคล
ไทย ขนาดกว้าง ๘ ม. 
รวมยาว ๕๓๐ ม.หนา ๐.๐๕ 
พร้อมตีเส้นจราจร 

- ๔,๕๘๙,๐๐๐ ๔,๕๘๙,๐๐๐ ๔,๕๘๙,๐๐๐ ๔,๕๘๙,๐๐๐ ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งทางการ
เกษตรที่สะดวก 
รวดเร็ว 

อบจ. 

๘๑ 
 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔  

๔๒ 
 
 
 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง 
จํานวน ๘๐ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ 

เพื่ออํานวย
ความสะดวก 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุโดย 
เฉพาะในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมแสงสว่าง จํานวน ๘๐ 
ชุด พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
ถนนลาดยาง พบ.๑๐๐๓ 
หมู่ ๓ บ้านมณีเลื่อน และ
ถนนบริเวณด้านหน้าที่ทํา
การ อบต.หนองชุมพลเหนือ 
หมู่ ๒ บา้นหนองกะพ้อ ถึง
ถนนลาดยาง หมู่ ๑ บ้านวัง
กะล่อม กม.๐+๐๐๐ ถึง 
กม.๑+๓๖๕ จํานวนรวม 
๘๐ ชุด 

- ๔,๕๘๙,๐๐๐ ๔,๕๘๙,๐๐๐ ๔,๕๘๙,๐๐๐ ๔,๕๘๙,๐๐๐ ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนภายใน
ตําบลและพื้นที่
ข้างเคียงสามารถ
เดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย 
โดยเฉพาะเวลา
กลางคืน 

อบจ. 

๘๒ 

 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๓ 
 
 
 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อม
ดวงโคมแสงสว่าง 
จํานวน ๘๐ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ 

เพื่ออํานวย
ความสะดวก 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุโดย 
เฉพาะในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมแสงสว่าง จํานวน ๘๐ 
ชุด พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
ถนน คสล.สายบ้านคีรีวงศ์- 
บ้านหัวเขาจีน หมู่ ๔ และ
บริเวณถนนสายคีรีวงศ์   
หมู่ ๔ – บ้านเนินรัก หมู่ ๕ 
ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง 
กม.๒+๑๐๐ จํานวนรวม 
๘๐ ชุด 

- - - ๔,๑๑๐,๐๐๐ ๔,๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนภายใน
ตําบลและพื้นที่
ข้างเคียงสามารถ
เดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย 
โดยเฉพาะเวลา
กลางคืน 

อบจ. 

๘๓ 

 

 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๔ 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านอู่
ตะเภา ถึงบ้านเนิน   
พุรัง หมู่ ๖ บ้านอู่
ตะเภา 

เพื่ออํานวย
ความสะดวก 
ในการสัญจร
ให้กับประชาชน
ในตําบล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านอู่ตะเภา ถึงบ้านเนิน   
พุรัง ช่วงแยกเข้าโรงถ่านหิน
ลิกไนท์ หมู่ ๖ ถึงหลังบริษัท 
ซี เอ็ม พี เทคโนโลยีจํากัด 
ด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 
๘.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือได้
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ 
ตารางเมตร 

- - - ๔,๖๓๔,๐๐๐ ๔,๖๓๔,๐๐๐ ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนภายใน
ตําบลและพื้นที่
ข้างเคียงสามารถ
เดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย  

อบจ. 

๘๔ 

 

 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๕ 
 

ขุดลอกลําห้วยโรง หมู่ ๑ เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดลอกลําห้วยโรง สภาพเดิม 
กว้าง ๒๐ มยาว ๑,๔๐๐ ม. 
ลึก๓.๕๐ ม.ก้นกว้าง ๙.๕๐ ม.
สภาพใหม่ กว้าง ๒๔ ม.ยาว 
๑,๕๕๐ ม.ลึก ๔ ม.ก้นกว้าง 
๑๒.๕๐ ม. 

- ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค และทํา
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริม 
อบจ./ 
จังหวัด 
 

๔๖ ขุดลอกลําห้วยโรง หมู่ ๓ เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดลอกลําห้วยโรง สภาพเดิม 
กว้าง ๒๐ มยาว ๑,๔๐๐ ม. 
ลึก๓.๕๐ ม.ก้นกว้าง ๙.๕๐ ม.
สภาพใหม่ กว้าง ๒๔ ม.ยาว 
๑,๕๕๐ ม.ลึก ๔ ม.ก้นกว้าง 
๑๒.๕๐ ม. 

- ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค และทํา
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริม 
อบจ./ 
จังหวัด 
 
 
 

๘๕ 
 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
๔๗ ขุดลอกลําห้วย

โรง หมู่ ๕ 
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดลอกลําห้วยโรง สภาพเดิม กว้าง 
๑๖ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึก 
๓.๕๐ ม.ก้นกว้าง ๕.๕๐ ม.สภาพใหม่ 
กว้าง ๑๘ ม.ยาว ๑,๙๘๐ ม.ลึก ๔ ม.
ก้นกว้าง ๖.๕๐ ม. 

- ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค และ
ทําเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริม 
อบจ./ 
จังหวัด 
 

๔๘ ขุดลอกลําห้วย
เสือ หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภคและ
บริโภค 

ขุดลอกลําห้วยเสือ สภาพเดิม กว้าง 
๑๒ มยาว ๒,๓๕๐ ม. ลึก 
๓.๐๐ ม.ก้นกว้าง ๒.๕๐ ม.สภาพใหม่ 
กว้าง ๑๔ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.ลึก ๓.๕๐ 
ม.ก้นกว้าง ๓.๕๐ ม. 

- ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค และ
ทําเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริม 
อบจ./ 
จังหวัด 
 

๔๙ ขยายเขตไฟฟ้า 
๓เฟส หมู่ ๓ 
บ้าน 
มณีเลื่อน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวกเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟสช่วงข้าง 
บ้านนางบุญมี บุญปลูก-ถนนเลียบ
คลอง ๑ ขวา ประสิทธิชลการสาย
ใหญ่ หมู่ ๓ 
 

- ๒๐๖,๕๐๐ ๒๐๖,๕๐๐ ๒๐๖,๕๐๐ ๒๐๖,๕๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ในเวลา
กลางคืนได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริม 
อบจ./กกพ./ 
จังหวัด 

รวม  ๔๙ โครงการ   ๔๙,๔๓๘,๐๐๐ ๘๑,๘๗๗,๕๐๐ ๘๐,๘๗๕,๐๐๐ ๘๓,๖๗๑,๕๐๐ ๘๓,๘๒๑,๕๐๐    
๘๖ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนและสนับสนุน
อุปกรณ์ และ
งบประมาณเงินทุน
กู้ยืมแกก่ลุ่มอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
รายได ้

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น 
การเกษตร การเลี้ยง
สัตว์ และอื่นๆ การลด
รายจ่าย เพิ่มรายได ้

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ ครั้ง 
/ป ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

อบต. 
 

๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศูนย์ฝึกอาชีพและ
ตลาดนัดชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชพี 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น 
การเกษตร การเลี้ยง
สัตว์ และอื่นๆ การลด
รายจ่าย เพิ่มรายได ้

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ศูนย์ฝึกอาชีพใน
ตําบล ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ทักษะในการ
ฝึกอบรมการ
ประกอบ
อาชีพมากขึ้น 

อบต. 
 

๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วม
ลดการใช้
พลังงาน
สิ้นเปลือง 

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งผลิต
พลังงานธรรมชาติใหก้ับ
ประชาชนภายในตําบล 
ในการใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มีแหล่งพลังงาน
ทดแทนใช้
ภายในตําบล 

ประชาชนมี
แหล่งพลังงาน
ทดแทนใช้
เพิ่มขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ 
/สํานักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงาน 
 

๑๑๒ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ในตําบล 

เพื่อสุขภาพที่
แข็งแรงและ
สังคมที่เข้มแข็ง
ของคนในตําบล 

กิจกรรมการป้องกันยา
เสพติด เช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬา 
อบรม ฟื้นฟู การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและอื่นๆ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ ครัง้/
ปี 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิฯ์ 

 

๕ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
ท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มความรู้
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต
พนักงานผู้นํา
ชุมชนฯ 

ผู้บริหาร สมาชิก อบต
พนักงานผู้นําชุมชน 
ประชาชนภายในตําบล 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ ครัง้/
ปี 

ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต
พนักงานผู้นํา
ชุมชน 
ประชาชน
ภายในตําบล มี
ศักยภาพใน
การ
บริหารงาน 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิฯ์ 

 

๑๑๓ 
แบบ ผ ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ หมู่ ๑-๗ 

เพื่อช่วยเหลือ
ดูแลดํารงชีวิตอยู่
ในชุมชนได้เท่า
เทียมผู้อื่น 

ผู้สูงอายุภายในตําบล ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุภายใน
ตําบล 

ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 

๗ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ หมู่ ๑-๗ 

เพื่อช่วยเหลือ
ดูแลดํารงชีวิตอยู่
ในชุมชนได้เท่า
เทียมผู้อื่น 

ผู้พิการภายในตําบล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ผู้พิการภายใน
ตําบล 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 

๘ การให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือ
ดูแลดํารงชีวิตอยู่
ในชุมชนได้เท่า
เทียมผู้อื่น 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ภายในตําบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตําบล 

ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 

 
 

๑๑๔ 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ การให้การสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือ
ดูแลดํารงชีวิตอยู่
ในชุมชนได้เท่า
เทียมผู้อื่น 

ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ภายในตําบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ตําบล 

ผู้ป่วยเอดส์มี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 

๑๐ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

เพื่อให้ประชาชน
มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการภายในตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการจํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 
๑๑ โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ประชาชน
มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุภายในตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุจํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 
๑๒ สนับสนุนกองทุน

สวัสดิการตําบลหนอง
ชุมพลเหนือ 

เพื่อให้ประชาชน
มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประชาชนภายในตําบล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 
 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ สนับสนุนการ
ดําเนินการของชมรม
ผู้สูงอายุ พร้อมจัด
อบรมอาชีพ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุภายในตําบล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 

 

๑๔ โครงการครอบครัว
สุขสันต์ตําบลหนอง
ชุมพลเหนือ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัวต่างๆภายใน
ตําบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 

 
๑๕ โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสตรี 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
สนับสนุน
บทบาทสตรี 

กลุ่มสตรีภายในตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

สตรีมีความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนทีม่ีต่อสังคม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 

 

๑๖ โครงการจัดตั้งศนูย์ 
บริการคนพิการ 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้ผู้พิการ 

ผู้พิการภายในตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ผู้พิการมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 
 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการจัดเวที
ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้แสดงความ
คิดเห็นในการ
จัดทําแผนงาน
ของ อบต. 

ประชาชนภายในตําบล ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการจัดทํา
แผนของอบต. 

สํานักปลัด 
 

 

๑๘ โครงการพัฒนา
และเพิ่มทักษะ
เสริมรายได้
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ภายในตําบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพภายใน
ตําบล 

ประชาชนมีความรู้ใน
การฝึกอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 

 

๑๙ โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ ของ
เด็ก 

กลุ่มเด็ก ภายในตําบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มเด็กภายใน
ตําบล 

เด็กในตําบล สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ ได้ดี 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 

 

 
๑๑๗ 

 
แบบ ผ ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการบริหารจัดการและ
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ตําบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุน
บทบาทผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ
ภายในตําบล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน 
๗ หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีต่อสังคม 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 
 

๒๑ โครงการจัดตั้งศนูย์ 
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในตําบล 

ผู้สูงอายุ
ภายในตําบล 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มผู้สูงอายุ
ภายในตําบล 

ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การฝึกอาชีพ 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 
๒๒ โครงการตรวจคดักรองสายตา

แก่ประชาชน 
เพื่อดูแลรักษา
สุขภาพสายตาให้
ประชาชน 

ประชาชนทุก
หมู่ภายใน
ตําบล 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กลุ่ม
ประชาชน
ภายในตําบล 

ประชาชนในตําบลมี
สุขภาพสายตาที่ดี 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 
๒๒ โครงการตรวจคดักรองสายตา

แก่ประชาชน 
เพื่อดูแลรักษา
สุขภาพสายตาให้
ประชาชน 

ประชาชนทุก
หมู่ภายใน
ตําบล 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กลุ่ม
ประชาชน
ภายในตําบล 

ประชาชนในตําบลมี
สุขภาพสายตาที่ดี 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิ์ฯ 

 
๒๓ โครงการอบรมอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น 
เพื่ออบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุแก่
อาสาสมัครบริบาล 

อาสาสมัคร
บริบาลใน
ตําบล 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ภายในตําบล 
 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงภายในตําบล 
มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

กองสวัสดิ์ฯ 
 



แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ในตําบลก่อสร้างลาน
กีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อสุขภาพที่
แข็งแรงและสังคม
ที่เข้มแข็งของคน
ในตําบล 

ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์กว้าง 
๓๖ ม.ยาว ๖๔ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม.พร้อม
ตีเส้น 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน
ตําบล 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองช่าง/ 
กรมส่งเสริม 
อบจ./ 
จังหวัด 
 

รวม ๒๔ โครงการ   ๑๒,๓๕๕,๐๐๐ ๑๖,๑๕๕,๐๐๐ ๑๖,๑๕๕,๐๐๐ ๑๖,๑๕๕,๐๐๐ ๑๖,๑๕๕,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๙ 
 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของ
เด็กก่อนวัยเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
๒ แห่งภายในตําบล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง้ ๒ แห่ง 

เด็กไดร้ับ
การศึกษาทีด่ี
ก่อนวัยเรียน 

สํานักปลัด 
 

๒ สนับสนุนเงินทุน
ดําเนินชีวิตสําหรับ
นักเรียนที่เรียนดีแต่
ยากจน 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนภายใน
ตําบล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 

เด็กได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาที่
กว้างขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๓ สนับสนุนครุภัณฑ์
การเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนา
การศึกษา 

โรงเรียนภายในตําบล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ โรงเรียนจํานวน 
๓ แห่ง 

โรงเรียนมี
ครุภัณฑ์การ
เรียนการสอนที่
ได้คุณภาพ 

สํานักปลัด 
 

๔ สนับสนุนการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
และเยาวชน 

โรงเรียนภายในตําบล ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ โรงเรียนจํานวน 
๓ แห่ง 

เด็กได้รับการ
พัฒนาอย่าง
สมวัย 

สํานักปลัด 
 

๑๒๐ 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

ก่อสร้างอาคารขา้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคีรีวงศ ์
กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑.๔๐ ม 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ จํานวน๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
การเรียนรู้จาก
ศูนย์ดังกล่าว 

สํานักปลัด 
 

๖ การให้ความรู้ในด้าน
อาหารและ
โภชนาการ 

เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้าน
อาหารและ
โภชนาการ 

การจัดอบรม
ผู้ประกอบการ 
และครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 

เด็กมีสุขภาพดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๗ โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก 

เพื่อให้เยาวชน
ในตําบลได้มีส่วน
ร่วมในการทํา
กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

เด็กระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ภายใน
ตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
ภายในตําบล 

เด็กและ
เยาวชนมีการ
พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๑๒๑ 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เยาวชนใน
ตําบลได้มีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

เด็กระดับปฐมวัย
ภายในตําบล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
ภายในตําบล 

เด็กและ
เยาวชนมีการ
พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๙ จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลาง (รถรับส่ง
นักเรียน) 

เพื่อใช้รับส่งนักเรียน
ภายในตําบล 

เด็กระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา 
ภายในตําบล 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน 
ภายในตําบล 

เด็กนักเรียนมี
พาหนะรับ-ส่ง
ที่ปลอดภัย 

สํานักปลัด 
 

๑๐ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์และ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เด็กระดับปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตําบล 

เด็กได้รับการ
พัฒนาอย่าง
สมวัย 

สํานักปลัด 
 

๑๑ ซ่อมแซมและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองชุมพลเหนือ 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐาน 

เด็กระดับปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตําบล 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน 

สํานักปลัด 
 

๑๒๒ 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ภายในตําบล 
จํานวน ๓ โรงเรียน 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

ร.ร.วัดมณีเลื่อน 
ร.ร.วัดทรงธรรม 
ร.ร.บ้านเนินรัก 

๑,๕๓๒,๐๐๐ ๑,๕๓๒,๐๐๐ ๑,๕๓๒,๐๐๐ ๑,๕๓๒,๐๐๐ ๑,๕๓๒,๐๐๐ เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวิต  
ที่ดี 

สํานักปลัด 
 

๑๓ โครงการจัดงานวัน
เด็ก 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ 
และทากิจกรรม 
ร่วมกัน 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ภายในตําบล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
ภายในตําบล 

เด็กและ
เยาวชนมีการ
พัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 

๑๒๓ 
 



 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ สนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษา 
สามารถจัด 
การศึกษาได้อย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนค่าอาหาร 
กลางวัน,ค่าจัดการ
เรียนการสอน,ค่า
พัฒนาการ 
จัดการศึกษาและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ 
เกี่ยวข้องให้แก่ศพด. 
จํานวน ๒ แห่ง 

๓๗๖,๒๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ การบริหาร 
สถานศึกษาได้
อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
ร้อย 
ละ๑๐๐ 

เด็กได้รับการ 
พัฒนาด้าน 
การศึกษา
อย่าง 
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
 

รวม ๑๔ โครงการ   ๘,๐๓๘,๒๐๐ ๕,๘๔๒,๐๐๐ ๘,๐๔๗,๐๐๐ ๕,๘๕๒,๐๐๐ ๘,๐๕๒,๐๐๐    
 

๑๒๔ 
 
 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมการออกกําลัง
กายและสร้างปอด
ชุมชน หมู่ ๑-๗ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

๑.๑ สร้างสวนสขุภาพ 
๑.๒ สร้างสถานที่ออก
กําลังกาย 
๑.๓ จัดหาอุปกรณ์ออก
กําลังกาย 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ลานกีฬา จํานวน 
๑ แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 
 

๒ ส่งเสริมกิจกรรมการ
เต้นแอโรบิค 

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชน จํานวน ๗ 
หมู่บ้าน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ กลุ่มผู้รักสุขภาพ
จํานวน ๑ กลุ่ม 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัด 
 

๓ การป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

เพื่อให้ความรู้ใน
การป้องกันโรค
แก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
และความเข้าใจในการ 
ป้องกันโรคเอดส์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ๙๐ของ 
ผู้เข้ารว่มกจิกรรมมี 
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปอ้งกันโรคเอดส์ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้
ความเขา้ใจและ
ดูแลรกัษาตนเอง
ได้มากขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๑๒๕ 
 
 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในพื้นที่ หมู่ 
๑-๗ 

เพื่อให้ความรู้ใน
การป้องกันโรค
แก่ประชาชน 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๗ หมู ่ ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัด 
 

๕ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนในสุขนัขและ 
แมวในพื้นที่ตําบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๗ หมู่ ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สํานักปลัด 
 

๖ การส่งเสริมงานด้าน
สุขภาพจิต 

เพื่อสุขภาพจติ
ของคนในตําบล 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ ครัง้/
ปี 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตทีด่ ี

สํานักปลัด 
 

 
 

๑๒๖ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ จัดซื้ออุปกรณใ์น
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 

เพื่อสุขภาพของ
คนในชุมชน 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ๗ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิฯ์ 

 
๘ โครงการป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อ เช่น 
การป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ และการ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ 
ติดเชื้อไวรัสโค 
โรนา ๒๐๑๙ 
และการควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

การจัดกิจกรรม/
โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ และการ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ภายใน
ตําบล 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนภายใน
ตําบลมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัส 

ประชาชนใน
พื้นที่ปลอดภัย
จากโรค
ดังกล่าว 
 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิฯ์ 

 

๙ เพิ่มประสิทธิภาพ 
และพัฒนาศักยภาพ 
อสม.และสนับสนุน
กิจกรรมของ อสม. 

เพื่อการ
สาธารณสุข 

จัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพแก่ 
อสม. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ น้อยกว่า ๑ ครัง้/
ปี 

อสม.มีการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
เป็นอย่างด ี

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ 

 

 
๑๒๗ 



 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ สนับสนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะ 
ของกลุ่มต่างๆ 

เพื่อดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
ของ อสม. 

ประชาชนและ อสม. 
ภายในตําบล 

๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ป ี

อสม.มีการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
เป็นอย่างด ี

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ 

 

รวม ๑๐ โครงการ - - ๒,๖๒๒,๕๐๐ ๒,๖๒๒,๕๐๐ ๒,๖๒๒,๕๐๐ ๒,๖๒๒,๕๐๐ ๒,๖๒๒,๕๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๘ 
 
 



 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานงบกลาง 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อการ
เสริมสร้าง 
ความเขม้แข็ง
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
ในท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณ 
กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพในท้องถิ่นหรือ 
พื้นที่ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สนับสนุน 
งบประมาณ 
กองทุนร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมี 
สุขภาพดีขึ้น 

สํานักปลัด 
ส่วนสวัสดิ์ฯ 

 

จํานวน ๑ โครงการ   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 

๑๒๙ 
 
 



 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการแข่งขนั
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อสุขภาพของ
คนในชุมชน 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ๕ 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมี 
สุขภาพดีมี 
ความรักความ 
สามัคค ี

สํานักปลัด 
 

 

จํานวน ๑ โครงการ   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐ 
 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การฝึกอบรม/ทบทวน 
แก่ อปพร.และชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
และฝึกทบทวนให้แก่ 
อปพร.และชุดจิต
อาสาภัยพิบัติ 

วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 
การอบรม 
เบี้ยเลี้ยง การฝึก
ทบทวน 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ป ี

ประชาชน
ได้รับการดูแล
ความปลอดภัย 

สํานักปลัด 
 

๒ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การป้องกันสาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือดูแล
ผู้ประสบภัย 

สนับสนุน บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ป ี

ประชาชน
ได้รับการดูแล
ความปลอดภัย 

สํานักปลัด 
 

๓ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ 
แก่ อปพร. 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สนับสนุนหน่วยงาน
อื่นและดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ คัน การปฏิบัติงาน
ของอปพร.
รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๔ ส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทาง
การแพทย์ทั่วถึง 

สนับสนุนการแพทย์
ฉุกเฉิน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ ทีม ประชาชน
ได้รับการดูแล
อย่างรวดเร็ว 

สํานักปลัด 
 

 
 

๑๓๑ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สําคัญ 

เพื่อช่วยเหลือดูแล 
ประชาชนด้านความ
ปลอดภัยช่วง
เทศกาล 

สนับสนุน 
บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ 
งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๒ ครั้ง/ป ี

ประชาชนได้รับ
การดูแลความ
ปลอดภัย 
ในการใช้รถ ใช้
ถนน 
ช่วงเทศกาล 

สํานักปลัด 
 

๖ จัดซื้อรถ JCB ในการ
ป้องกันสาธารณภัย 

เพื่อป้องกันสาธารณ
ภัยต่างๆ 

จัดซื้อรถ JCB ใน
การป้องกันสา
ธารณภัย ภายใน
ตําบล 

๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ภายในตําบล สามารถ
ป้องกันสา
ธารณภัยได้
อย่างดี 

สํานักปลัด 
 

๗ โครงการป้องกันปัญหาเด็ก 
จมน้ํา 

เพื่อช่วยเหลือเด็กที่
ประสบภัยทางน้ํา 

อบรมให้ความรู้แก่
เด็ก 
เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเอง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็ก / เยาวชน
ภายในตําบล 

เด็กสามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองได้เมื่อ
เกิดเหตุทางน้ํา 

สํานักปลัด 
 

๑๓๒ 



แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือ/
ป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นภายใน
ตําบล 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ภายในตําบล สามารถ
ป้องกันสา
ธารณภัยได้
อย่างดี 

สํานักปลัด 
 

๑๑ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

เพื่อช่วยเหลือ 
เบื้องต้นให้ 
ครอบครัว 
ผู้ประสบภัยในเขต 
ตําบล 

ให้การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบเหตุสา
ธารณภัยหรือภัย
พิบัติต่างๆ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัวผู้
ประสบ 
เหตุสาธารณภัย 
หรือภัยพิบัติได้รับ 
การช่วยเหลือ
ร้อยละ๘๐ 

ประชาชน 
ผู้ประสบภัย 
ได้รับการ 
ช่วยเหลือใน 
เบื้องต้น
อย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 
 

๑๒ โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ํา 

เพื่อช่วยเหลือ/
ป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 
จํานวน ๑ คัน 

- - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ภายในตําบล สามารถ
ป้องกันสา
ธารณภัยได้
อย่างดี 

สํานักปลัด 
 

รวม ๑๒ โครงการ   ๘,๐๗๐,๐๐๐ ๘,๐๗๐,๐๐๐ ๑๒,๕๗๐,๐๐๐ ๑๘,๐๗๐,๐๐๐ ๑๓,๖๗๘,๐๐๐    
๑๔๙ 



 
 

๑๔๙ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การจัดตั้งกองทุนปุ๋ย   
และยา 

เพื่อสร้างรายได้ลด
รายจ่าย 

ส่งเสริมการไม่ใช้
สารเคมีต่างๆ การใช้
ปุ๋ยธรรมชาติการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพอื่นๆ ที่เป็น
การเพิ่มรายได้ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ กลุ่ม ประชาชนอยู่ดี
กินดี 

สํานักปลัด 
 

๒ การจัดอบรมให้ความรู้
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การ
ส่งเสริมการตลาดและ
การปลูกพืชสวนครัวแก่
เกษตรกร 

เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้าน
การเกษตร 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
ครั้ง 

ประชาชน
สามารถ
ต้นทุน
ทางการผลิต
ได้เป็นอย่างด ี

สํานักปลัด 
 

๓ ก่อสร้างลานตากข้าว เพื่อให้เกษตรกรมี
ลานตากข้าวอย่าง
ทั่วถึง 

พื้นที่ หมู่ ๑-๗ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน ๗ 
แห่ง 

เกษตรกรมี
ลานตากข้าว
ใช้ทกุหมู ่

สํานักปลัด 
 



รวม ๓ โครงการ   ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐    
 
 

๑๓๕ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่นการทํา
เครื่องจักสาน 
การทอผ้า 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสร้างรายได้ 

ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในตําบล 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๗ หมู่ สามารถ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถ้ําโบ้และถ้ําทะลุ 

เพื่อพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงพื้นที่
โดยรอบถ้ําโบ้ และถ้ํา
ทะลุ 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 

มีสถานที่
ท่องเที่ยว
ภายในตําบล 

สํานักปลัด 
อบจ. 



๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
 

สร้างรายได้และเป็น
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ในชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/
ปี 

ประชาชนมี
รายได้จาก
แหล่งทอง
เที่ยว 

สํานักปลัด 
 

 
๑๓๖ 

 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมร่วมงานพระ
นครคีรี 

เพื่อสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบุรี 

สนับสนุนงบประมาณ 
ให้ที่ทําการปกครอง
อําเภอเขาย้อย 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นของจังหวัด
เพชรบุรี 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๗ อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุน
นโยบายการป้องกัน
ยาเสพติดของจังหวัด
เพชรบุรี 

สนับสนุนงบประมาณ 
ให้ที่ทําการปกครอง
อําเภอเขาย้อย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละฃองผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
 



๘ อุดหนุนกิจกรรมสภา
องค์กรชุมชนตําบลหนอง
ชุมพลเหนือ 

เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาองค์กร
ชุมชนฯ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาองค์กร
ชุมชนตําบลหนองชุม
พลเหนือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร 
ได้รับจัดทํา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม ๘ โครงการ   ๒,๗๖๕,๐๐๐ ๒,๗๖๕,๐๐๐ ๔,๑๑๕,๐๐๐ ๔,๑๑๕,๐๐๐ ๒,๗๖๕,๐๐๐    
๑๓๘ 

 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ จัดอบรมการปลูกจิตสํานึก 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สดใส 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๓ ครั้ง  
/ปี 

สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๒ ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อป้องกันไฟป่า การจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

สามารถ
ป้องกันการ
เกิดไฟป่าได้
เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
ปภจว 

๓ ปลูกต้นไม้ตามโครงการใน
วันสําคัญต่างๆ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และปรับสมดุลให้กับ

มีพื้นที่สีเขียวภายใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 



สภาพแวดล้อม 
๔ กําจัดวัชพืชตามแนวลํา

ห้วย 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม คลองระบายน้ํา คูส่ง

น้ํา 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า 

๑ ครั้ง/ป ี
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 

๑๓๙ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ เรียงหินยาแนวตามลํา
ห้วย 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และการพังทลายของ
ดิน 

คลองระบายน้ํา คูส่ง
น้ํา 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

สามารถ
ป้องกันการ
พังทลายของ
ดินได้เป็น
อย่างดี 

สํานักปลัด 
 

๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ในการ
กําจัดวัชพืช 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม คลองระบายน้ํา คูส่ง
น้ํา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

สามารถ
ควบคุมการ
เกิดของวัชพืช
ได้เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
 



๗ ตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน
ตําบลการประเมินผล
กระทบ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม
ภายในตําบล 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

สามารถ
ควบคุมการ
เกิดมลพิษได้
เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
 

 
 

๑๔๐ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ ตรวจสอบแนวป่าและ
ป่าชุมชนในตําบล 
 

เพื่อสามารถออก
เอกสารสิทธิ์ได้
ถูกต้อง 

พื้นที่ป่าภายใน
ตําบล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/ป ี

สามารถ
ควบคุมการ
บุกรุกที่ป่าได้
เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
 

๙ โครงการรณรงค์
ส่งเสริมอาคารบ้านเช่า 
โรงงานที่มีระบบบําบัด
น้ําเสีย 

เพื่อควบคุมและ
ดูแลการบําบัดน้ํา
ทิ้งอย่างเป็นระบบ 

อาคารบ้านเช่า 
โรงงานทั้งหมดใน
พื้นที่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ มี
ระบบบําบัดที่ดี 

สามารถ
ควบคุมการ
ปล่อยน้ําเสีย
ได้เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
 



๑๐ จัดทําแนวเขตพื้นที่ป่า 
ภายในตําบล 

เพื่อใช้เป็น
สัญลักษณ์ในการ
แบ่งเขต และ
ป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่า 

พื้นที่ป่าภายใน
ตําบล 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
พื้นที่ป่าไม่มีการ
บุกรุก 

พื้นที่ป่ามี
ความอุดม
สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม ๑๐ โครงการ   ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐    
 

๑๔๑ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ

ขอใช้ที่ทิ้งขยะ 
เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดหาสถานที่ทิ้ง
ขยะที่เหมาะสม 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
แห่ง 

มีสถานที่ทิ้ง
ขยะที่เหมาะสม 

สํานักปลัด 
 

๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ตําบล 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในตําบลให้
สวยงาม 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้
ภายในตําบล 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๗ หมู่ สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๓ จัดซื้อรถแทรคเตอร์ตัด เพื่อใช้ในงาน จัดซื้อรถแทรค - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้ใน สํานักปลัด 



หญ้าเอนกประสงค ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในตําบล 

เตอร์ตัดหญ้า
เอนกประสงค์ 
จํานวน ๑ คัน 

ภายในตําบลมี
สภาพภูมิทัศน์
สะอาด 
สวยงาม 

การปฏิบัติงาน
ปรัปรุงภูมิทัศน์
ได้อย่างดี 

 

๔ ปรับปรุงฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ) 

เพือลดมลพิษทาง
อากาศในการเผา 

จัดสร้างเตาเผาศพ
ไร้มลพิษ ๑ เตา 

- - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ เตาเผาศพไร้
มลพิษ  ๑ เตา 

สภาพอากาศดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
 

 รวม ๔ โครงการ    ๓๕๐,๐๐๐ ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๒,๐๕๐,๐๐๐    
๑๔๒ 

แบบ ผ ๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและวัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ  

สร้างป้าย และพระ
บรมฉายาลักษณ์ และ
กิจกรรมอื่นๆที่เป็น
การเทิดพระเกียรติ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

ประชาชน
แสดงออกซึ่ง
ความ
จงรักภักดีได้
เป็นอย่างดี 

สํานักปลัด 
 

๒ อบรมความรู้ด้าน
จริยธรรมและการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา 

เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสํานึก
ด้านจริยธรรมแก่เยาวชน 

จัดกิจกรรมต่างๆด้าน
จริยธรรม 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี
 

สามารถ
ปลูกฝัง
แนวความคิด
ด้านจริยธรรม
ได้อย่างดี 

สํานักปลัด 
 



๓ โครงการจัดงานประเพณี 
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น เช่น ประเพณี
ไทยทรงดํา ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง งานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
การอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด
ร้อยละ๕๐ 

ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นได้รับ 
การสืบทอด 

สํานักปลัด 
 

รวม ๓ โครงการ - - ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ - - - 
๑๔๓ 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อบต.สัญจร เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ป ี

หน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

สํานักปลัด 
 

๒ อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการและ
มีส่วนร่วมในการ
ทํางานร่วมกัน 

ตามอํานาจหน้าที่ของ 
อบต.โดยการอุดหนุน
กิจกรรม/โครงการ/ 
งานให้แก่หน่วยงาน
อื่นๆ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนส่วน
ราชการไม่
น้อยกว่า ๓ 
ครั้ง 

หน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

สํานักปลัด 
 

๓ จัดประชุมประชาคมเพื่อ เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชน หมู่ ๑-๗ มี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า หน่วยงานมี สํานักปลัด 



จัดทําแผนพัฒนา และ
แผนชุมชน 

ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

ส่วนร่วมในการจัดทํา
แผน 

๒ ครั้ง/ป ี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

 

๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่
จําเป็นในการบริหารงาน 
ของ อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่
ครบถ้วน 

ประชาชน หมู่ ๑-๗  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วัสดุอุปกรณ์
จํานวนทั้งป ี

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่ 
ครบถ้วน 

สํานักปลัด 
 

 
๑๔๔ 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ สนับสนุนโครงการบริหาร 
งานศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอเขา
ย้อย 

เพื่อใช้เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน และหา
แนวทางแก้ไขปัญหา 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นระดับอําเภอ
เขาย้อย 
จํานวน ๑ ศูนย์ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชน
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

สํานักปลัด 
 



๖ อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการและ
การมีส่วนร่วมในการ
ทํางานร่วมกัน 

ตามอํานาจหน้าที่
ของอบต.โดยการ
อุดหนุนกิจกรรม/
โครงการ/งานให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนส่วน
ราชการไม่
น้อยกว่า ๓ 
ตรั้ง/ปี 

องค์กรมีส่วน
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

สํานักปลัด 
 

 
 

๑๔๕ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ พัฒนาศักยภาพผู้นํา 
และบุคลากรภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

ผู้นําและองค์กร
ชุมชน มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๘ เตรียมการเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก/
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิก/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สมาชิก/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

การจัดการ
เลือกตั้งเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
 



๙ งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
วารสาร แผ่นพับ ของ 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานต่างๆของ 
อบต. 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
 

๑๐ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร/สมาชิก/นักงาน 

สมาชิก/ผู้บริหาร
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

ผู้นําและองค์กร
ชุมชน มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

๑๔๖ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ ปรับปรุงสํานักงาน อบต. เพื่อการบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงสํานักงาน
เพื่อการบริการ
ประชาชน 

๗๐๐,๐๐๐ - ๗๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๑ แห่ง ประชาชน
ได้รับบริการที่
ดีจาก อบต 

สํานักปลัด 
 

๑๒ การเพิ่มบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

เพิ่มบุคลากรภายใน 
อบต.หนองชุมพล
เหนือ 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน ๕ คน การบริการงาน
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
 

๑๓ การจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในด้านภาษี 

ภายในตําบล ๘๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

การบริหาร
จัดการภาษีมี

กองคลัง 



ประสิทธิภาพ 
๑๔ การจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่ 
เพื่อบริการประชาชน
ในการชําระภาษี 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง/ป ี

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองคลัง 

 
 

๑๔๗ 
 
 

 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ การจัดทําอินเตอร์เน็ต
ตําบล 

เพื่อบริการประชาชน
ในการติดต่อ หรือค้น
ข้อมูลต่างๆ 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ แห่ง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ต่างๆอย่าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
 

๑๖ โครงการจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ภายใน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานของ

บุคลากรของ อบต. ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี ประชาชน
ได้รับบริการที่

สํานักปลัด 
ส่วนการ



สํานักงาน บุคลากรของ อบต. รวดเร็ว คลัง 
ส่วนโยธา 

ส่วน
สวัสดิการ 

 
 
 
 

๑๔๘ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ พัฒนาประสิทธิภาพผู้
เสียภาษี 

เพื่อบริการ
ประชาชนแนะนํา
ข้อมูลต่างๆ 
ในการเสียภาษี 

ประชาชน หมู่ ๑-๗ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จํานวน ๑ แห่ง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ต่างๆอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง 
 



๑๘ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ของ 
อบต. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ คัน การปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลัด 

รวม ๑๘ โครงการ   ๗,๕๓๐,๐๐๐ ๖,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๐๓๐,๐๐๐ ๖,๓๓๐,๐๐๐ ๖,๓๓๐,๐๐๐    
 
 
 
 

๑๔๙ 
แบบ ผ ๐๒52 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 
เอนกประสงค์ ในการ 
ป้องกันสาธารณภัย 

เพื่อใช้ในงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัย 

รถบรรทุกน้ํา 
สําหรับใช้ในงาน 
ป้องกันสาธารณ
ภัย จํานวน ๑ คัน 

- - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - ภายในตําบล สามารถ 
ป้องกันสา 
ธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างดี 

สํานักปลัด 

๙ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการ จัดซื้อรถยนต์ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ สามารถเพิ่ม สํานักปลัด 



(สํานักปลัด) ปฏิบัติงานของสาํนัก 
ปลัด 

ส่วนกลาง 
(สํานักปลัด) 
จํานวน ๑ คัน 

สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
รวดเร็ว เกิด 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 
ในการ 
ปฏิบัติงานได้ 
เป็นอย่างดี 

๑๓๓ 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ./ 
จังหวัด/ 
กรม 

 

๖ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบ
คลอง ๑ ซ้ายประ
สิทธิชลการ ฝั่งซ้าย

เพื่อการ
คมนาคม 
ภายในตําบล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือได้
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - 



คลอง หมู่ ๓ ตารางเมตร 
 

๖๒ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ ๒ 

เพื่อใชใ้นการ 
คมนาคม 

ถนนลาดยาง สายข้างบ้าน 
นางสาวสุภาพร พุทธไทย 
ถึงข้างบ้านนายนารินทร ์
ไก่ก้อ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 
๑๑๐ ม.หนา ๐๐๔ ม.ไหล่ทาง
ลงหินคลุกหรอืลูกรังตามสภาพ 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 

 



๑๑ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกส์
คอนกรีตสายบ้าน
เนินรัก หมู่ ๕ ถงึ
บ้านอู่ตะเภา   
หมู่ ๖ 

เพื่อใชใ้นการ 
คมนาคม 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์
คอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร 
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๐ 
เมตร หินคลุกหนา ๐.๒๐ เมตร 
พร้อมวางทอ่ คสล.ชั้น๓Ø 
๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑ จุด ๓ 
แถวๆละ ๑๒ ท่อน รวมท่อ 
คสล.จํานวน ๓๖ ท่อน 

- - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 

 

๖๕ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ คลองส่งน้ํา 
ดาดคอนกรีต หมู่ ๔ 
 

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะตลิ่ง 
 

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ส่งน้ําสายหนองแก สองฝัง
คลอง ยาว ๑๖๐ ม.สูง ๓ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือได้
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ 
ตรม.พร้อมป้ายโครงการ 

- - ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ - ร้อยละของตลิ่ง
บริเวณลําห้วยไม่ถูก
น้ํากัดเซาะ 

ตลิ่งบริเวณลํา
ห้วยไม่ถูกน้ํากัด
เซาะ 

กองช่าง/ 
อบจ./
จังหวัด/
กรม 
 



จํานวน ๑ ป้าย 
๒ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม

ถนน คสล.ภายใน
ตําบล 

เพื่อการคมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในตําบล จํานวน ๗ 
หมู่บ้าน 

๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคม มี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวัด/
กรม 
 

๕๙ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ ก่อสร้าง/ปรบปรุง
ถนนลงหินคลุกภายใน
ตําบล 

เพื่อการคมนาคม 
ภายในตําบล 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุกภายในตําบล 
จํานวน ๗ หมู่บ้าน 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคม มี

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ

กองช่าง/ 
อบจ./
จังหวัด/



ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย กรม 
 

 
 
 
 

๖๐ 
 
 
 

        แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๖ ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัล
ติกส์คอนกรีต 

เพื่อการคมนาคม 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์คอนกรีต ช่วงข้างศูนย์ 
อพป.หมู่ ๑ ขนาดกว้าง  
๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือรวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 



ตรม.พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย 

๗๗ ก่อสร้างถนน คสล.
เลียบคูน้ํา หมู่ ๑ 

เพื่อการคมนาคม 
 

ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคูน้ํา 
หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๔๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๓๘๖ ตรม.ไหล่
ทางลงหินคลุกหรือลูกรัง 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน   
๑ ป้าย 

- - ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๕ 
        แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๘ ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง 

เพื่อการคมนาคม 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ช่วง
ข้างที่สาธารณะประโยชน์ห้วย
กรวด-ศาลเจ้าพ่อดอกรัก หมู่ 
๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๖๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ 
เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ./
จังหวัด/
กรม 
 
 



กว่า ๓,๔๒๕ ตรม.พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย 

๗๙ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกส์
คอนกรีต 

เพื่อการคมนาคม 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกส์คอนกรีตสาย
เลียบคลอง ๑ ซ้ายประสิทธิ 
ชลการ ฝั่งขวาคลอง กว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ลง
ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร หิน
คลุกหนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตรม. 

- - ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

        แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๐ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
บ้านนายน้อย ย้อมสี หมู่ ๔ 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๙๒ ตรม.ไหล่ทาง

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 



ลงหินคลุกหรือลูกรัง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน  ๑ ป้าย 

๘๑ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
กะลุ่ม หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตรม.ไหล่
ทางลงหินคลุกหรือลูกรัง 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  
๑ ป้าย 

- - ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๗ 
        แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๒ ลาดยางถนนสาย
โปร่งกระต่าย 
จํานวน ๒ ช่วง 

เพื่อการคมนาคม 
 

ลาดยางถนนสายโปร่งกระต่าย 
หมู่ ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 



เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตรม.พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  ๑ ป้าย 

๘๓ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.สายพุยาง 
หมู่ ๕ ข้างที่นายสิน สุขอยู่ 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกหรือลูกรัง 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  
๑ ป้าย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๘ 
        แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๔ ลาดยางถนนเข้า
ชุมชนห้วยเสือ 

เพื่อการคมนาคม 
 

ราดยางถนนเข้าชุมชนห้วยเสือ 
หมู่ ๖ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว 
๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๕๓๐ ตรม.พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  ๑ ป้าย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 



๘๕ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
ที่ดินนายระพิณ สว่างชาติ 
หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๒๕ ตรม.ไหล่ทางลงหินคลุก
หรือลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน  ๑ ป้าย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจาํนวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
๑๐๙ 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๖ ซ่อมฝายน้ําล้นลําห้วยอู่

ตะเภา 
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภคและ
บริโภค 

ซ่อมฝายน้ําล้นลําห้วยอู่
ตะเภา หมู่ ๖ ข้างที่นาย
ไสว แร่นิล กว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ยาว ๑๙ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค และทํา
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



น้อยกว่า ๕.๗ ตรม.พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน  ๑ 
ป้าย 

๘๗ ซ่อมฝาย มข ๒๕๒๗    
ลําห้วยอู่ตะเภา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภคและ
บริโภค 

ซ่อมฝาย มข ๒๕๒๗ ลํา
ห้วยอู่ตะเภาพร้อมขุดลอก
หน้าฝาย กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า๔๘๐ ตรม.พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค 
บริโภค และทํา
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 



๘๘ ซ่อมแซมตลิ่งลําห้วยเสือ เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําในการอุปโภค
บริโภค และป้องกันน้ํา
กัดเซาะตลิ่ง 

ซ่อมซ่อมแซมตลิ่งลําห้วย
เสือ ข้างที่นางสาวเรณู 
เขื่อนเพชร กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง 
๓ เมตร พร้อมงานถมดิน
ขนาดกว้าง ๔ เมตร      
สูง ๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
อุปโภค 
บริโภค และ
ทําเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม ๘๘ โครงการ    ๔๖,๘๒๒,๕๐๐ ๖๓,๗๑๕,๕๐๐ ๖๓,๗๑๕,๕๐๐ ๕๑,๓๐๑,๕๐๐    
 
 
 

๑๑๑ 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 



๗๔ วางท่อ คสล ห้วยพุหิน 
ข้างบ้านนายสิทธิชัย 
ทองดี ดาดหน้า-หลัง 
คอนกรีต หมู่ ๕ 

เพื่อระบายน้ําช่วงหน้า
น้ําหลาก 

วางท่อ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑ ม 
จํานวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน 
ลึก ๒.๕๐ เมตร 
ห้วยพุหิน ข้างบ้านนายสิทธิชัย 
ทองดี ดาดหน้า-หลังคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๔ ม.สูง ๒.๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - วางท่อ คสล. 
จํานวน ๑ จุด 

ไม่มีน้ําท่วมขังถนน 
สัญจร 

กองช่าง 

๗๕ วางท่อ คสล ห้วยพุหิน 
ข้างบ้านนายสวัสดิ์ 
มั่นใจ ดาดหน้า-หลัง 
คอนกรีต หมู่ ๕ 

เพื่อระบายน้ําช่วงหน้า
น้ําหลาก 

วางท่อ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑ ม 
ห้วยพุหิน ข้างบ้านนายสวัสดิ์ 
มั่นใจ จํานวน ๑ แถวๆละ ๘ 
ท่อน ลึก ๒.๕๐ ม.ดาดหน้า-
หลัง กว้าง ๒.๕๐ ม.สูง ๒.๕๐ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - วางท่อ คสล. 
จํานวน ๑ จุด 

ไม่มีน้ําท่วมขังถนน 
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๔ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ก่อสร้างอาคาร - - ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนมี สํานักปลัด 



ไทยทรงดําประจําตําบล ภูมิปัญญา และ 
เผยแพร่วัฒนธรรม 
ของตําบลหนองชุม 
พลเหนือ 

เอนกประสงค์เพื่อใช้ 
เป็นศูนย์วัฒนธรรม 
ไทยทรงดําประจํา
ตําบล 

นักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นของจังหวัด
เพชรบุรี 

รายได้เพิ่มขึ้น  

๕ ก่อสร้างศูนย์สินค้า 
โอท็อปประจําตําบล 

เพื่อสร้างรายได้ 
ให้กับประชาชนภาย 
ในตําบล 

ก่อสร้างศูนย์สินค้า 
โอท็อปประจําตําบล 

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ศูนย์สินค้า 
โอท็อปประจําตําบล 
จํานวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
สํานักงาน 
วัฒนธรรม
จังหวัด/
อบจ. 

 
 
 
 

๑๓๗ 
 
 

แบบ ผ ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
 

๖ ก่อสร้างถนน เพื่อการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด - - ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง/ 



คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง ๑ 
ซ้าย ประสิทธิชล
การ หมู่ ๓ 

คมนาคม กว้าง๕ ม.ยาว ๑,๕๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 

จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 
 

แบบ ผ ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
 

๑๐ ก่อสร้างแบบลาด
ยาง หมู่ ๒ 

เพื่อการ
คมนาคม 

ถนนลาดยาง สายข้างบ้าน
นางสาวสุภาพร พุทธไทย 

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
จํานวน

ประชาชนมี
การคมนาคม

กองช่าง/ 
อบจ/ 



ถึงข้างบ้านนายนารินทร์ ไก่
ก้อ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 
๑๑๐ ม.หนา ๐๐๔ ม.ไหล่
ทางลงหินคลุกหรือลูกรัง
ตามสภาพ 

ประชากรที่ใช้
เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

จังหวดั/
กรม 
 

๑๑ บูรณะลาดยาง
แบบรีไซกิ้ง แอส
ฟัลท์ติกคอนกรตี
สายคีรีวงศ์ 
-เนินพุรงั 

เพื่อการ
คมนาคม 

บูรณะลาดยางแบบรีไซกิ้ง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
๘ ม.ยาว ๒,๔๕๐ ม.หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ ม.ช่วง กม.๐+
๐๐๐ – ๒+๔๕๐ 

- - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 
 

 
 
 

๖๕ 
แบบ ผ ๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
 

๓๔ ถนนคอนกรีตเสริม เพื่อการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐ ฝ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง/ 



เหล็กสายบ้านอู่
ตะเภา – เนินพรุัง 
หมู่ ๖ 

คมนาคม กว้าง ๗ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.ชว่ง กม.๒+
๘๕๐  - ๓+๘๕๐ หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

๐๐,๐๐๐ จํานวนประชากร
ที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมมีความ
สะดวกรวดเรว็ 

การคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

อบจ/ 
จังหวดั/
กรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 
        แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๘ ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง 

เพื่อการคมนาคม 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ช่วงข้าง
ที่สาธารณะประโยชน์ห้วยกรวด-

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่

กองช่าง/ 
อบจ./



ศาลเจ้าพ่อดอกรัก หมู่ ๒ ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือรวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๕ ตรม.
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน ๑ 
ป้าย 

เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

สะดวกและ
ปลอดภัย 

จังหวัด/
กรม 
 
 

๗๙ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง ๑ 
ซ้าย ประสิทธิชล
การฝั่งขวาคลอง 
หมู่ ๓ 

เพื่อการคมนาคม 
 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลอง ๑ ซ้ายประสิทธิ ชล
การ ฝั่งขวาคลอง กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกหรือลูกรังตาม
สภาพ 

- - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน
ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ./
จังหวัด/
กรม 
 

๑๐๖ 
แบบ ผ ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ ขยายเขตไฟฟ้า 
ปรับปรุงแนวเสาไฟ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง
แนวเสาไฟและหม้อแปลง

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีระบบไฟฟ้า
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 

กองช่าง/ 
อบจ/ 



และหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้มีมาตรฐาน 

ไฟฟ้าให้มีมาตรฐาน ทั้ง
ตําบล 

ในตําบล จังหวัด 

๒๐ ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมดวงโคมแสง
สว่าง จํานวน  ๘๖ 
ชุด พร้อมอุปกรณ์ 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในเวลา
กลางคืน 

บริเวณบริเวณ
ถนนลาดยางหมู่ ๑ บ้านวัง
กะล่อม ช่วง กม.๐+๐๐๐ 
ถึง กม.๐+๗๐๐ และ
บริเวณ หมู่ ๒ บ้านหนอง
กะพ้อช่วงถนนลาดยาง
สายเพชรเกษม บ้านหนอง
กะพ้อ ช่วง กม.๐+๐๐๐ -
๑+๗๐๐ และถนนสาย
ทางหลวงชนบท พบ.
๑๐๐๓ ช่วง กม.๒+๓๐๐  
– ๓+๐๐๐ จํานวนรวม 
๘๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ 
 

   ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ เสาไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟ 
จํานวน ๘๖ 
ชุด พร้อม
อุปกรณ์ 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

อบจ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ ก่อสร้างถนนคอน เพื่อการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน ประชาชนมี กองช่าง/ 



กรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง ๑ 
ซ้าย ประสิทธิชลการ 
ฝั่งขวาคลอง หมู่ ๓ 

คมนาคม สายเลียบคลอง ๑ ซ้าย ประสิทธิชล
การ ฝั่งขวาคลอง กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกหรือลูกรังตามสภาพ 

ประชากรที่ใช้
เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

อบจ/ 
จังหวดั/กรม 
 

 
๖๐ 

 
 


