
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ท่ี ๘บา้นข่อยกลึงดุมถึง 
หมู่ท่ี ๒ บา้นหนองศาลา 

 เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

 ถนน ลาดยาง. ขนาด 
กวา้ง ๖  เมตร    
ยาว ๒,๐๐๐  เมตร   
หนา ๐.๐๕ เมตร  

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบจ.) 

- - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
 ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบจ. 

๒ โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค ์
ท่ีท  าการ อบต. 

เพ่ือให้หน่วยงานราชการ และ
ประชาชนมีสถานท่ีพร้อมใชท้  า
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
จ านวน ๑ หลงั 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - อาคารได้
ไดม้าตรา 

หน่วยงาน
ราชการ และ
ประชาชนมี
อาคารใชป้ระชุม 
และอบรม 

อบต. 

๓ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ท่ี ๓ 
บา้นหนักญัชา จากคนัคลองชลประทาน 
ถึงนางบุญยนื  นกเกิด 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 
 ๕  เมตร   ยาว ๗๐๐  เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร  

- - ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
 ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๔ โครงการต่อเติมศูนยเ์รียนรู้ 
(อบต.หลงัเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีสืบคน้
ขอ้มูลข่าวสาร 

ต่อเติมศูนยเ์รียนรู้ ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - มีสถานท่ี
พร้อมใช้
งาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีสืบคน้
ขอ้มูล 

อบต. 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมตน้จาก 
บา้นผูใ้หญ่ล าเพย ใจเนียน ถึงนา  
นายเหลือ  ใจเนียน หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ประชาชนใชใ้นการสญัจร
ไปมา ให้สะดวกสบายยิง่ข้ึน 

ขนาดกวา้ง  ๔  เมตร  
ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๓,๖๑๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๖๑๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (จากปากทางเขา้  
หมู่ท่ี ๗ – หนา้บา้นนางเนตรา นกเกิด  
หมู่ท่ี ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคม 
 

ช่วงท่ี ๑ ถนนกวา้ง ๕ เมตร  
ยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตรช่วงท่ี ๒ ถนนกวา้ง ๖ 
เมตรยาว ๘๘๓ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

๓,๗๘๗,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

- - - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคมท่ี
สะดวก 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 
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แบบผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้ า 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  
หมู่ท่ี ๒ – หมู่ท่ี ๖ 

 เพื่อให้ประชาชนใชใ้นการ
คมนาคม ท่ีสะดวกสบายยิง่ข้ึน 

 ถนนลาดยางกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๔ เมตร 
หนา ๐.๐๕ 

๓,๔๓๔,๐๐๐ 
อบต. 

(งบ สนบัสนุน)  
 

 - - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการ
สญัจรไปมา 

อบต. 
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนรอบ
หมู่บา้น หมู่ท่ี  ๔  บา้นเพชรบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช ้
สญัจรไปมา 

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร  
ยาว ๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการ
สญัจรไปมา 

อบต. 

๙ โครงการฝังท่อระบายน ้า หมู่ท่ี ๗ 
(จากบา้นนายไพรวนั พลบังาม – 
บา้นนายขวญัชยั พุม่เงิน) 

เพ่ือระบายน ้ าท่วมขงับา้นเรือน
ประชาชน 

ท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร 

- ๓๓๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ไดท้่อท่ีได้
มาตรฐาน 

น ้าไม่ท่วมขงั
บา้นเรือนของ
ประชาชน 

อบต. 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
๓ สะพานขา้มคลอง D๓ 
 ถึงสะพานคลอง D๕ 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนน คสล. ขนาด 
กวา้ง  ๕ เมตร  
ยาว ๖๓๒ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๑๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ขา้ม
คลอง  D๕  หมู่ท่ี ๓  บา้นหนักญัชา 

เพ่ือให้มีเส้นทางขา้มผ่าน และ
สญัจรไดส้ะดวก 

สะพานกวา้ง  ๗  เมตร  
ยาว  ๑๒ เมตร 

- - ๑,๔๔๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ. ) 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ. ) 

สะพาน คสล. 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนไดมี้
สะพานขา้ม
ทดแทนสะพาน
ท่ีช ารุด 

อบจ. 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
๕ เร่ิมตน้จากถนน  ซอย ๓ ถึงบา้น 
นางเจริญ   จงบรรจบ 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนนคสล.  ขนาดกวา้ง  
 ๔ เมตร   ยาว ๗๐ เมตร   
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๗๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
     หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนา้
บา้น นายเช้ือ นาเมือง – บริเวณท่ีดินของ
นายชม นาเมือง หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนนกวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

๖๙๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ท่ีสะดวก 

อบต. 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน ้า หมู่ท่ี ๗ (จากบา้นนายทอน 
แกว้ศิริ – คลองชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนคมนาคม 
และระบายน ้าท่วมขงับา้นเรือน
ประชาชน 

ถนนกวา้ง ๕ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมราง 
ระบายน ้า 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

- - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ท่ีสะดวก 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๑ 
(จากบา้นนางดี ไกรเนียม – บา้นนาย
บรรเจิด ชยัเจริญ) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนน คสล.กวา้ง ๓ เมตร  
 ยาว ๖๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๑๔,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - - ปรับปรุงถนน
ให้ได ้
มาตรฐาน 
 ๑ สาย 

ประชาชน
ไดรั้บความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

อบต. 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๕  
ซอย ๕ จากหลงับา้น นางสาคร สงัข์
เศรษฐีถึงทุ่งนาหนองกระเทศ 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๔,๘๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ.) 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ.) 

ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน  
๑ สาย 

ประชาชน
ไดรั้บความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

อบจ. 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๕  
เร่ิมจากถนน นา นายมี  ถึงทุ่งนา 
หนองกระเทศ ( ลงทุ่งนา ) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ.) 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ.) 

ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน  
๑ สาย 

ประชาชน
ไดรั้บความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

อบจ. 

แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

     หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
 ( บาท ) 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอส
ฟัลทติ์ก สายหนองศาลา เช่ือมต่อ 
ต าบลหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไปมา
ไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

 ถนน ลาดยาง. ขนาดกวา้ง   
๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐  เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร 

 ๔,๓๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ. ) 

- - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบจ. 

๑๙ โครงการก่อสร้างศาลาพกัริมทาง  
หมู่ท่ี ๗ บริเวณคลองชลประทาน  
( คอสะพาน )   

เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกั และ ป้องกนั การทิ้ง
ขยะของประชาชน         

ขนาดกวา้ง  ๔ เมตร 
ยาว   ๘  เมตร  

- ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ศาลาพกัริม
ทาง ๑ หลงั 

ประชาชนมีท่ี
พกัริมทาง และ 
ปัญหาการทิ้ง
ขยะลดลง 

อบต. 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จาก
บา้นนายเสริฐ ใจแกว้ – บา้นนายช่ืน
นาเมือง) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไปมา
ไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ถนนคสล.กวา้ง ๒.๘๐ เมตร 
 ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๔๓,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอส
ฟัลทติ์กหมู่ ๓ –หมู่๖  ตามแนวถนน 
เลียบคลอง D๕ ฝ่ังซา้ย จากถนน
เพชรเกษม-บา้นท่า หมู่ ๖ถึงสะพาน
รถไฟนากร่าง หมู่ ๓ 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไปมา
ไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

บดอดัถนนลาดยาง  ขนาด
กวา้ง ๖  เมตร  ยาว  ๒,๔๓๗ 
เมตร  

- - ๘,๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ.) 

๘,๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ.) 

ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบจ. 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี ๒ 
(จากหนา้บา้นนางเท่ียง นาเมือง – 
บา้นนางเยน็ เฟ่ืองแกว้)  
 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไปมา
ไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ถนน คสล. ขนาดกวา้ง   
๔ เมตร ยาว ๒๑  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๙,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - ถนนท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

39 
 

 

แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการขยายทางสาธารณะ หมู่ท่ี ๗ 
เร่ิมจากบา้น นายป่ิน พุม่เงิน ถึงคลอง
ชลประทาน 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการคมนาคม 
ท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 ถนนกวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร 
หนา .๑๕ เมตร 

- - ๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ทางสาธารณะ 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

อบต. 

๒๔ โครงการป้ันดินและบดอดัลูกรัง 
หมู่ท่ี ๗ เร่ิมจากมุมก าแพงบา้นนาง
มะลิ อุ่นเทศ ถึงคลองชลประทาน 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการคมนาคม 
ท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึน 

ถนนกวา้ง ๓ เมตร  
ยาว ๘๕๐ เมตร 
 

- ๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

อบต. 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ต าบลหนองศาลา เช่ือมต่อถนนเพชร
เกษม-บา้นท่า  หมู่ท่ี ๗ (ดอนตามาก) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการคมนาคม 
ท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึน 

ถนนลาดยาง กวา้ง ๖ 
เมตรยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

- ๒,๑๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบจ.) 

- - ถนนลาดยาง 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

อบจ. 

๒๖ โครงการถมดินสนามฟตุบอล ขา้งท่ี
ท าการอบต.หนองศาลา 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีใชเ้ป็น 
สนามกีฬาประจ าต  าบล 

 ถมดินในสนามฟตุบอล - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

- - สนามฟตุบอล 
๑ สนาม 

ประชาชนมี
สนามฟตุบอลท่ี
ไดม้าตรฐาน 

อบต. 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี ๒ 
(จากบา้นนางยนื อยูส่ถาน – บา้น 
นางเผือน นิลเขียว) 
  

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการคมนาคม 
ท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึน 

ถนนคสล. กวา้ง ๓.๗๐ 
เมตรยาว ๒๗ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

๕๘,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - - ถนนคสล. 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๒๘ โครงการขยายไหล่ทางถนนสองขา้ง
ทางหมู่ท่ี ๘ เร่ิมตน้จากบา้นนางเกตุ 
บวับุตรถึงบา้นนางตุ ๊มาคลา้ย 

เพื่อให้ประชาชนสญัจรท่ีสะดวก ขยายไหล่ทางกวา้ง ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

ไหล่ทางมี
ความกวา้ง
มากยิง่ข้ึน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 
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แบบผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๙ โครงการฝ่ังท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี ๕ 
เร่ิมตน้จากบา้นนางสมใจ  ไปถึงนา
คลองตาโป่ง 

เพ่ือการระบายน ้าไดดี้และ
รวดเร็วเม่ือเวลาเกิดฝนตกน ้า
ท่วม 

 ใชท้่อ คสล. Ø  ๐.๔๐ เมตร 
ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ท่อระบายน ้ า 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

เพ่ือช่วยในการ
ระบายน ้าในหมู่บา้น
เวลาเกิดฝนตกหนกั
น ้าท่วม 

 อบต. 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายบา้นหนอง
ศาลา-หนองจอก บริเวณหมู่ท่ี ๖ 

เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางในการ
สญัจร 

ถนนลาดยางขนาดกวา้ง  
๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร 

- ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ. ) 

- - ถนน ท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

อบจ. 

๓๑ โครงการฝ่ังท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี ๔  
จากนา นางสะอ้ิง  ถึงนานายชุบ 

เพ่ือใชใ้นการระบายน ้าให้
รวดเร็วเม่ือเวลาฝนตกหนกัน ้า
ท่วม 

ใชท้่อ คสล. Ø  ๐.๖๐  เมตร
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร  
พร้อมราง 

๒๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ท่อระบายน ้ า 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

เพ่ือช่วยในการ
ระบายน ้าในหมู่บา้น
เม่ือเวลาฝนตกหนกั 

อบต. 

๓๒ โครงการฝ่ังท่อระบายน ้า หมู่ท่ี ๖ 
เร่ิมตน้จากบา้นนายเทียบ  พลูสวสัด์ิ 
ถึงบา้นนางแกว้  ศรีวิจิตร 

เพ่ือใชใ้นการระบายน ้าให้
รวดเร็วเม่ือเวลาฝนตกหนกัน ้า
ท่วม 

ใชท้่อ คสล. Ø  ๐.๖๐  เมตร 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

ท่อระบายน ้ า 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

เพ่ือช่วยในการ
ระบายน ้าในหมู่บา้น 
 

อบต. 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๒ 
(จากขา้งบา้นนางศุภานน สืบสมบติั 
– บา้นนายสมปอง ทองมา) 

เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางในการ
สญัจร 

ถนน คสล.กวา้ง ๓.๒๐ 
เมตรยาว ๕๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๙๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ถนน ท่ีได ้
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

อบต. 
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แบบผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการฝ่ังท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี 
๘  ฝ่ังท่อระบายน ้ าหรือท าราง
ระบายน ้าจากถนนสายบา้นข่อย
กลึงดุมไปจนถึงคลอง 

เพ่ือใชใ้นการระบายน ้าให้
รวดเร็วเม่ือเวลาฝนตกหนกัน ้า
ท่วม 

 ใชท้่อ คสล. Ø  ๐.๘๐  เมตร 
พร้อมบ่อพกัหรือท าราง
ระบายน ้าเป็นทางแยกเขา้นา 
จ านวน ๔ จุด ตอ้งใชต้ะแกรง
เปิด – ปิด ฝาดา้นบนขนาด
กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  ม. 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

- ท่อระบายน ้ า 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้และ
ประโยชน์ต่างๆของ
ศูนยว์ฒันธรรม และ
กลุ่มผูใ้ชน้ ้า 

อบต. 

๓๕ โครงการขดุท่อระบายน ้า 
 หมู่ท่ี ๑-๘ 

เพ่ือใชใ้นการระบายน ้าให้
รวดเร็วเม่ือเวลาฝนตกหนกัน ้า
ท่วม 

ขดุลอกท่อระบายน ้าทุก
หมู่บา้นภายในต าบล 
หนองศาลา 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีท่อระบาย 
น ้า จ  านวน 
 ๘ หมู่บา้น 

เพ่ือช่วยในการ
ระบายน ้าในหมู่บา้น
เม่ือเวลาฝนตกหนกั
น ้าท่วม 

อบต. 

๓๖ 
 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนลูกรังหมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี ๘ 

เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงถนนท่ี
ช ารุด 
ทรุดโทรม 

ถนนภายในต าบลหนองศาลา ๕๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ถนนลูกรังท่ี
ใชง้านได ้
 ๘ สาย 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง 
สญัจรไปมา 

อบต. 

๓๗ โครงการจดัท าผงัเมืองต าบล 
๑.จดัท าผงัเมือง 
๒.จดัท าแผนท่ีต าบล 

เพ่ือพฒันาหมู่บา้นให้น่าอยูม่าก
ยิง่ข้ึน 
 
เพ่ือบอกสถานท่ีต่างๆในต าบล 

ภายในต าบล หมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี๘ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ทราบขอบเขต 
พ้ืนท่ี  

เพ่ือพฒันาหมู่บา้น
ให้น่าอยูม่ากยิง่ข้ึน 
ท าให้ผูท่ี้สญัจรไป-
มาไดรู้้จกัสถานท่ี
ต่างๆ 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท)  

๓๘ โครงการก่อสร้างสนามฟตุบอล
ประจ าต  าบลหนองศาลา  หมู่ท่ี 
๔  ต  าบลหนองศาลา 

เพ่ือให้เยาวชนไดมี้สนามกีฬา

ไวอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬา

และไม่มัว่สุมยาเสพติด 

 สนามกีฬาฟตุบอล
มาตรฐานประจ าต  าบล 

- ๑,๘๔๔,๐๐๐ 
(สนบัสนุน) 

- - สนามฟตุบอล 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
 ๑ สนาม 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีออก
ก าลงักายของเด็ก
ในต าบลและใช้
เป็นท่ีพกัผอ่น 
หยอ่นใจของคน
ในต าบล เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต. 

๓๙ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในหมู่ท่ี ๑-๘ ต าบล 
หนองศาลา 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ภายในต าบลหนองศาลา ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ถนนลาด 
ยางพร้อมใชง้าน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๔๐ โครงการฝังท่อระบายน ้า 
หมู่ท่ี ๑-๘ 

เพ่ือให้ระบายน ้าไดดี้ พ้ืนท่ีภายในต าบล ๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต) 

ท่อระบายน ้ า 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
ทั้งต  าบล 

เพ่ือช่วยระบายน ้า
เวลาเกิดฝนตก
หนกัน ้าท่วม 

อบต. 

๔๑ โครงการสอบท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ท่ี ๑-๘ 

เพื่อใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้
คุม้ค่า 

พ้ืนท่ีภายในต าบล ๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

มีท่ีดินสาธารณะ
ใชป้ระโยชน ์

ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ในท่ีดิน 

อบต. 

๔๒ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สอง
ขา้งทาง หมู่ท่ี ๑-๘ ต าบล 
หนองศาลา 

เพื่อใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้
คุม้ค่า 

เร่ิมจากบริเวณแยกคลอง
สายหน่ึงตามถนน  เพชร
เกษม-บา้นท่า ส้ินสุดเขต
ถนนคนักั้นน ้าเคม็ ของ
ต าบลหนองศาลา 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ภูมิทศัน์สวยงาม 
ทั้งสองขา้งทาง 

เพื่อให้เส้นทางเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ี
มีขบวนเสด็จผา่น 

อบต. 
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แบบผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตังช้ีวดั 
( KPI ) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ท่ี ๕(จากบา้นนางฉลวย ทองงาม
ถึงบา้นนายเสน่ห์ ทองจนัทร์) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

 ถนนคสล. กวา้ง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 ๒๙๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ถนน ท่ีได ้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๔๔ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
เก็บขยะและรถบรรทุกน ้า 
ประจ า อบต.หนองศาลา พร้อม
ห้องเก็บของ 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีจอดรถขนาด
ใหญ่ 
เช่นรถเก็บขยะ รถบรรทุกน ้า 

ก่อสร้างอาคารขนาดกวา้ง ๖ 
เมตรยาว ๒๔  เมตรพร้อม
ห้องเก็บของและถมดิน 

๙๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - - อาคารจอดรถ 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีจอดรถ
ท่ีเป็นระเบียบ 
และปลอดภยั 

อบต. 

๔๕ โครงการฝังท่อ PVC ขนาดท่อ 
๖ น้ิวพร้อมบ่อพกัหมู่ท่ี ๘(จาก
หนา้บา้นผญ.จรัล พนัธ์กุล 
 ถึงนาแค) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ
การอุปโภค และบริโภค             

ท่อ PVC ขนาด ๖ น้ิว 
ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพกั 

- ๒๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ไดท้่อส่งน ้ า 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนมีน ้าท่ี
เพียงพอต่อการ
อุปโภค และ
บริโภค 

อบต. 

๔๖ โครงการลงหินคลุกไหล่ทางหมู่
ท่ี๕(จากบา้นนายรวม ถึงบา้น
ข่อยกลึงดุมหมู่ท่ี ๘) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจรไป
มาไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน             

ลงหินคลุก ๒ ไหล่ทาง 
ขา้งละ กวา้ง๐.๕๐  เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร  

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ถนน ท่ีได ้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต. 

๔๗ โครงการสร้างลูกระนาดชะลอ
ความเร็วในการขบัข่ีรถยนตแ์ละ
จกัรยานยนต ์ในพ้ืนท่ีชุมชน 
ภายในต าบลหนองศาลา 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการ
ขบัข่ียานพาหนะต่างๆ 

สร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว 
ภายในหมู่ – หมู่ 8 

๘๐,๐๐๐ 
( งบ อบต ) 

- - - ลูกระนาด
แบบลาดยาง 
ท่ีไดม้าตรฐาน 

มีความปลอดภยั
กบัประชาชนใน
ชุมชน 

อบต. 

๔๘ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์พร้อม
ขดุสระน ้าหนองตาแก่น หมู่ท่ี ๘ 

ใชพ้ื้นท่ีสาธารระให้เป็นประโยชน์ ขดุสระ พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทศัน์ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต .) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต .) 

สระน ้าท่ีได้
มาตรฐาน 

มีน ้าใชใ้นฤดู
แลง้ 

อบต. 

44 
 

 
 

แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต (จากบา้นนายไพ
ทูน นาเมืองหมู่ท่ี ๗ ถึงแยกนานอ้ย 
หมู่ท่ี๘)  

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

 ถนนลาดยาง  กวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๓๘๕ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร 

 ๓,๔๖๓,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

๓,๔๖๓,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน. 

- - ถนนลาดยาง 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กครีต(จากสะพานหลงัศาล
เจา้ หมู่ท่ี ๑ ถึงปลายคลองหมู่ท่ี ๓) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ถนนลาดยาง กวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๘๖๕  เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

๒,๑๖๓,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

๒,๑๖๓,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

- - ถนนลาดยาง 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 

๕๑ โครงการฝังท่อ PVC ขนาดท่อ ๑๒ 
น้ิวพร้อมบ่อพกัหมู่ท่ี ๘(จากคลอง
ชลฯ ถึงศาลาหมู่บา้น) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอ
ต่อการ 
อุปโภค และบริโภค             

 ท่อ PVC ขนาด ๑๒ น้ิว 
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพกั 

-  ๔๗๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ไดท้่อส่งน ้ า 
จ านวน ๑ สาย 

ประชาชนมีน ้าท่ี
เพียงพอต่อการ
อุปโภค และ
บริโภค 

อบต. 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี ๓(จากขา้ง
บา้นนางสุเนตรา นกเกิด ถึง
สะพานคลองชลประทาน)) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ถนนลาดยางกวา้ง ๖ เมตร  
ยาว ๔๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

๑,๔๐๔,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

๑,๔๐๔,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

- - ถนนลาดยาง 
ท่ีไดม้าตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ท่ี ๘สายหนองคต 
 (จากถนนลาดยาง – นาก านนั
ช านาญ นาเมือง) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 

๑,๔๐๔,๐๐๐ 
(งบสนบัสนุน.) 

- - - ถนน คสล. ท่ี
ไดม้าตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 

๕๔ โครงการขยายถนน คสล. หมู่ท่ี ๔ 
(จากท่ีนางสมทรง อู่เงิน ถึงบา้น 
นางบางเฟ้ืองแกว้) 

เพื่อให้มีถนนใชใ้นการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกสบายยิ่งข้ึน             

ขยายถนน คสล.พร้อมฝังท่อ
ระบายน ้า 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ถนน ท่ีได ้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๕ โครงการติดตั้งร้ัวสแตนเลส ๒ 
ฝ่ังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

เพื่อความปลอดภยัของเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และทรัพยสิ์น
ราชการ 

ก่อสร้างร้ัวสแตนเลส 
๒ ขา้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ร้ัวสแตนเลส
ไดม้าตร.ฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ
มีการจดัการท่ีดี 

อบต. 

๕๖ โครงการหลงัคาเมทลัชีท ๒ ฝ่ัง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

เพ่ือให้เคร่ืองเล่นสนามของเด็ก
ศูนยฯ์ 
มีอายกุารใชง้านท่ีดี 

ก่อสร้างหลงัคา 
เมทลัชีท ทั้ง ๒ขา้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - หลงัคาได ้
มาตร.ฐาน 

อุปกรณ์สนามของ
เด็กศุนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กพร้อมใชง้านท่ีดี 

อบต. 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(จากคนัคลองชลประทานฯ ถึง 
ถนนคสล.หนา้บา้นนาย เรวชั 
ดีเด่น) หมู่ท่ี ๑ บา้นหนองศาลา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมท่ีสะดวก 

ช่วงท่ี ๑ ถนนคสล.
กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ช่วงท่ี ๒ ถนนคสล. 
กวา้ง ๒.๗๐ เมตร ยาว 
๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๕๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจร 

อบต. 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย ๖ หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมท่ีสะดวก 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๗๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจร 

อบต. 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลทค์อนกรีต  
ซอย ๑ หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมท่ีสะดวก 

ช่วง๑กวา้ง ๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 
ช่วง๒กวา้ง๖ เมตร 
ยาว ๓๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๒,๒๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สญัจร 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงาน การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน ท่อลอดเหล่ียม  ศาลาเอนกประสงค ์ฝังท่อระบายน ้า 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี ๒ 
(จากนาหนองตาฉุ่ง-แยกนาทุง้
แค) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมท่ีสะดวก และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กวา้ง ๖  เมตร 
ยาว ๑,๒๕๒  เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๔,๓๕๕,๐๐๐  
(งบ อบจ.) 

๔,๓๕๕,๐๐
๐  

(งบ อบจ.) 

- - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

อบจ. 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
หมู่ท่ี ๒ – หมู่ท่ี ๖ (จากแยกนา
ทุง้แค - นาหนองไร่หงษ ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมท่ีสะดวก และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กวา้ง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๑๘๐ เมตร 
หนา ๐.๐5 เมตร 

๔,๑๐๕,๐๐๐  
(งบ อบจ.) 

๔,๑๐๕,๐๐๐  
(งบ อบจ.) 

- - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

อบจ. 

๖๒ โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ต พร้อมประตูระบายน ้า 
เปิด-ปิดหมู่ท่ี ๓ บา้นหนักญัชา 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชต่้อ
การเกษตร และระบายน ้าท่วมขงั
พ้ืนท่ีการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ต พร้อมประตู
ระบายน ้า 
เปิด-ปิด  

๑,๕๐๐,๐๐๐  
(งบ หน่วยงาน

อ่ืนๆ.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐  
(งบ หน่วยงาน

อ่ืนๆ.) 

- - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 

๖๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(PAVEMNT INPLACE 
RECYCLING) ถนนสายเพชร
เกษม – บา้นท่า จากบริเวณ
สะพาน คสล.หนา้วดัหนองศาลา
หมู่ท่ี๑,๒ ถึงสะพาน คสล. 
หมู่ท่ี ๗ บา้นหนองกระโดก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมท่ีสะดวก และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

 ถนนลาดยาง 
กวา้ง ๖ เมตร  
ยาว ๗๘๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓,๓๑๐,๐๐๐  
(งบ หน่วยงาน

อ่ืนๆ.) 

๓,๓๑๐,๐๐๐  
(งบ หน่วยงาน

อ่ืนๆ.) 

- - ถนนได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

หน่วยงาน
อ่ืนๆ. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงาน การก่อสร้างบ ารุงรักษา และพฒันาขยายเขตการให้บริการของระบบระบายน ้าหมู่บา้น 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกน ้า เพ่ือขนส่งน ้าในฤดูภยัแลง้ รถบรรทุกน ้า ๑ คนั - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- 
 

- รถบรรทุกน ้า 
๑ คนั 

เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน 

อบต. 

๒ โครงการท าคูส่งน ้าดาดคอนกรีต 
หมู่ท่ี ๑-๘ 

เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั และให้น ้า
ไหลไดส้ะดวก 

ภายในต าบล 
หนองศาลา 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

คู ส่งน ้า 
 ๘ หมู่บา้น 

เพ่ือให้มีน ้าท  า
การเกษตร 

อบต. 

๓ โครงการขดุลอกคูคลองส่งน ้า  
หมู่ท่ี ๑-๘ 

ขดุลอกคูคลองท่ีต้ืนเขินและใช้
ส าหรับระบายน ้ าส่งน ้ า 

ภายในต าบล 
หนองศาลา 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

คูคลอง 
จ านวน 
๘ หมู่บา้น 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก 

อบต. 

๔ โครงการขดุลอกรางระบายน ้ า 
 หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือไม่ให้น ้าท่วมขงับา้นเรือน
ของประชาชน 

ขดุลอกดิน และขยะ
ต่างๆในรางระบายน ้ า 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - รางระบายน ้า 
จ  านวน 
๒ หมู่บา้น 

น าไม่ท่วมขงั
บา้นเรือนของ
ประชาชน 

อบต. 

๕ โครงการขดุลอกคลองส่งน ้ า   
คลอง D๕(จากเส้นหนา้บา้นนายก ถึง
หมู่ท่ี ๓) 

เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมี
น ้าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม 
และอุปโภค  

ขดุลอกคลอง D๕ 
ระยะทางประมาณ 
๒,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - คลองส่งน ้า 
จ  านวน 
๑ สาย 

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบต. 

๖ โครงการขดุลอกคลองดินระบายน ้ า 
หมู่ท่ี ๕ (บ่อนาโท – คลองระบายน ้า) 

เพ่ือระบายน ้ าท่วมขงับา้นเรือน
ประชาชนและพ้ืนท่ีการเกษตร 

ขดุลอกคลองดินส่งน ้า 
ระยะทาง 
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ 
   (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
   (งบ อบต.) 

- - คลองดินส่ง
น ้า จ  านวน 
๑ สาย 

น ้าไม่ท่วมขงั
บา้นเรือน
ประชาชนและ
พ้ืนท่ีการเกษตร 

อบต. 
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แบบผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงาน การก่อสร้างบ ารุงรักษา และพฒันาขยายเขตการให้บริการของระบบระบายน ้าหมู่บา้น 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท) 

๗ โครงการขดุลอกสระน ้า หมู่ท่ี ๓ ขดุสระ
น ้าบา้นนาลึกติดบา้นนางจ ารัส  นกเกิด 

เพ่ือขดุสระน ้าท่ีต้ืนเขินให้จุน ้า
ไดดี้ยิง่ข้ึนโดยประชาชนไดมี้น ้า
ใช ้

ขดุลอกสระน ้าบา้นนาลึก 
ขนาดกวา้ง  ๑๐๐ เมตร ยาว
๒๐๐เมตร ลึก ๕ เมตร 

- ๓๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - สระน ้า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

เพื่อให้ประชาชน
ไดมี้น ้าใชต้ลอด 

อบต. 

๘ โครงการท ารางน ้าตามถนนรอบหมู่บา้น
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือท ารางระบายน ้ าเสียภายใน
หมู่บา้น 

รางน ้ ารอบหมู่บา้นขนาด
กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - รางระบายน ้า 
จ านวน ๘ หมู่ 

เพ่ือระบายน ้ าเสีย
ภายในหมู่บา้น 

อบต. 

๙ โครงการปรับภูมิทศัน์รอบสระน ้ า
สาธารณะ  หมู่ท่ี ๔ บา้นเพชรบูรณ์ พร้อม 
ลอ้มร้ัวลวดหนาม 

เพ่ือให้มีสถานท่ีกกัเก็บน ้าและ
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงสระน ้า
วดัโดยรอบประมาณ ๑ ไร่
เศษ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - ภูมิทศัน์รอบ
สระน ้า ๑ แห่ง 

เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการใชน้ ้า
อุปโภคบริโภค 

อบต. 

๑๐ โครงการขดุสระน ้าสาธารณะให้ลึก 
ซอย ๑ หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือขดุสระน ้าท่ีต้ืนเขินให้จุน ้า
ไดดี้ยิง่ข้ึนโดยประชาชนมีน ้า
สะอาดใช ้

ขดุสระให้ลึก - ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - สระน ้า ๑ หมู่ เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการใชน้ ้า 

อบต. 

๑๑ โครงการขดุลอกคลองบา้นนางสองไพร 
ถึงนานายประเสริฐ หมู่ท่ี ๕ 

ขดุลอกคูคลองท่ีต้ืนเขินและใช้
ส าหรับระบายน ้ าส่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตรไดดี้ 

ขดุลอกคลองระยะทาง 
 ๙๐๐  เมตร กวา้ง ๑.๕๐ 
เมตร  ลึก ๑.๕๐ เมตร 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - ขดุลอกคู
คลอง 
จ านวน ๑ สาย 

เพ่ือช่วยระบายน ้า 
และ น ้าไหลผา่น
ไดส้ะดวก 

อบต. 

๑๒ โครงการขดุลอกคลองจากถนน  ซอย ๔
ถึงสระน ้าสาธารณะประโยชน์กลาง
หมู่บา้น หมู่ท่ี.๕ 

ขดุลอกคูคลองท่ีต้ืนเขินและใช้
ส าหรับระบายน ้ าส่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตรไดดี้ 

ขดุลอกคลองระยะทาง 
 ๖๐๐  เมตร  กวา้ง  ๓ เมตร  

- ๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - ขดุลอกคู
คลอง 
จ านวน ๑ สาย 

เพ่ือช่วยระบายน ้า 
และ น ้าไหลผา่น
ไดส้ะดวก 

อบต. 

๑๓ โครงการขดุลอกคลอง ช๓ (คลองน ้าทิ้ง ) 
เร่ิมตน้จากคลองสายหน่ึง บริเวณนา 
นายนอ้ย  คุม้เมือง  

ขดุลอกคูคลองท่ีต้ืนเขินและใช้
ส าหรับระบายน ้ าส่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตรไดดี้ 

ขดุลอกคลอง ระยะทาง  
๖๐๐ เมตร  ลึก ๓ เมตร 
ฝังท่อ PVC ๑๐น้ิว ๒ จุด 

- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - ขดุลอกคู
คลอง 
จ านวน ๑ สาย 

เพ่ือช่วยระบายน ้า 
และ น ้าไหลผา่น
ไดส้ะดวก 

อบต. 

           49 

แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงาน การก่อสร้างบ ารุงรักษา และพฒันาขยายเขตการให้บริการของระบบระบายน ้าหมู่บา้น 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑๔ โครงการขดุลอกคูคลองพร้อมดาดและวาง
ท่อเหล็ก หมู่ท่ี ๖ ( หนา้บา้นนายส าเนา  ) 

เพ่ือขดุลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน
และใชส้ าหรับระบายน ้าส่ง
น ้าเพ่ือการเกษตร 

ขดุลกคลองพร้อมดาด
และวางท่อเหล็กขนาด
กวา้ง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร 
ใชท้่อ Ø ๐.๓๐ เมตร  

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - ขดุลอกคูคลอง 
จ านวน ๑ สาย 

เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการใชน้ ้าท  า
การเกษตร 

อบต. 

๑๕ โครงการท ารางส่งน ้ า หมู่ท่ี ๘ เร่ิมตน้จาก
คลองส่งน ้าชลประทานถึงนาหนองแคร์และ
ทุ่งนาบ่อ 

เพ่ือท ารางระบายน ้ าใน
หมู่บา้น 

ท ารางส่งน ้ า  ขนาดกวา้ง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - รางส่งน ้า 
จ  านวน 
๑ สาย 

เพ่ือระบายน ้ าเสีย
ภายในหมู่บา้น
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย 

อบต. 

๑๖ โครงการขดุลอกสระน ้า พร้อมฝังท่อระบาย
น ้าหมู่ท่ี ๓ ท าการขดุลอกเป็นพ้ืนท่ี ๑ ไร่ 

ประชาชนไดมี้น ้าใชใ้นการ
อุปโภคบริโภค 

ขดุลอกสระน ้าพร้อมฝ่ัง
ท่อลึก ๒๑ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ใช้
ท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - สระน ้า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการใชน้ ้าท  า
การเกษตร 

อบต. 

๑๗ โครงการท ารางน ้าการเกษตรหมู่ท่ี ๘  
บา้นข่อยกลึงดุม 

เพ่ือท าทางระบายน ้าใน
หมู่บา้น 

ท ารางส่งน ้ าภายใน
หมู่บา้น 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - รางส่งน ้า 
จ  านวน ๑ สาย 

เพ่ือระบายน ้ าเสีย
ภายในหมู่บา้น 

อบต. 

๑๘ โครงการลอ้มร้ัวสระน ้าหมู่บา้นหมู่ท่ี ๔ 
ตรงบริเวณสระน ้าสาธารณะ เน้ือท่ี ๔ ไร่ ๓ 
งาน 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
อนัตรายกบัเด็กและป้องกนั
สตัวเ์ล้ียงลงไปด่ืมน ้า 

ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
 สูง ๒.๒๐ เมตร 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - ลอ้มร้ัวสระน ้า 
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

เพ่ือระบายน ้ าเสีย
ภายในหมู่บา้น 

อบต. 

๑๙ โครงการดาดคลองปูนซีเมนต ์ซอย ๕ จาก
คลองระบายน ้าถึงคลองปูนซีเมนต ์หมู่ท่ี  ๕ 

เพ่ือระบายน ้ าท  าการเกษตร ดาดคลอง ระยะทาง 
๘๕๐ เมตร 
 กวา้ง  ๐.๕๐ เมตร 

- ๖๘๐,๐๐๐  
( งบ อบต. ) 

- - ดาดคลอง
จ านวน ๑ แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช ้

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงาน การก่อสร้างบ ารุงรักษา และพฒันาขยายเขตการให้บริการของระบบระบายน ้าหมู่บา้น 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๒๐ โครงการดาดคลองปูนซีเมนต ์สายหนอง
ปลิง ตั้งแต่คลองตาชุ่ง ถึงสระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ท่ี  ๕ 

เพ่ือระบายน ้ าท  าการเกษตร ดาดคลอง ระยะทาง 
๒,๕๐๐ เมตร กวา้ง  ๐.๕๐ 
เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐  
( งบ อบต. ) 

- - ดาดคลอง
จ านวน ๑ แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าในการท า
เกษตรกรรม 

อบต. 

๒๑ โครงการขดุสระน ้าท่ีสาธารณะประโยชน์ 
ติดถนนซอย  ๖  บริเวณขอบสระจดัสร้าง
สวนสุขภาพ  ปลูกตน้ไม ้  
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้เป็นท่ีกกัเก็บน ้า ไวใ้ช้
พร้อมมีสวนสวนสุขภาพไว้
ออกก าลงักาย 

กวา้ง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร ลึก ๒.๕ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - สระน ้า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ แห่ง 

เพ่ือให้มีน ้าใชใ้น
ฤดูแลง้และมีสวน
ออกก าลงักาย 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.3 แผนงาน การขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมบ ารุง และบริการแสงสวา่ง ครบวงจร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ต  าบลหนองศาลา
หมู่ ๑-๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชค้รบทุกหมู่บา้น 

ต าบลหนองศาลา ๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

มีไฟฟ้าใช ้ครบ 
๘ หมู่บา้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
พ้ืนท่ี 

อบต. 

๒ โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและ 
ไฟฟ้าสาธารณะ ต าบลหนองศาลา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใชใ้นการ
เดินทาง 

ต าบลหนองศาลา ๒๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๒๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๒๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๒๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

ไฟฟ้าใชง้านได ้
ทั้ง ๘ หมู ่

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
พ้ืนท่ี 

อบต. 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๕ เร่ิมจาก 
ทางเขา้หมู่บา้นบ่อไร่ จนถึงภายในหมู่บา้น
(ถนนคั้นกั้นน ้าเคม็) 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใชใ้นการ
สญัจร และประชาชนได้
มีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง 
สาธารณะ ระยะทาง
ประมาณ 1,200 เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

- มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง 
หมู่ท่ี ๕  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
พ้ืนท่ี 

อบต. 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า   หมู่ ๒ 
เร่ิมจากบา้นนางสงวน คล ้างาม ถึงไร่ 
ก านนัช านาญ  นาเมือง  

เพื่อให้มีไฟฟ้าใชค้รบทุก
หมู่บา้น 

ประชาชนต าบลหนอง
ศาลา 

๒๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
พ้ืนท่ี 

อบต. 

๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งหมู่ท่ี ๕ 
บา้นบ่อไร่ เช่ือมต่อ ต  าบลปึกเตียน อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

เพ่ือให้มีแสงสวา่งในการ
สญัจรไปมา 

ไฟฟ้าแสงสว่าง  
จ านวน ๗๐ ชุด 
 

๓,๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ. ) 

๓,๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบจ. ) 

- - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง 
หมู่ท่ี ๕  
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก
พ้ืนท่ี 

อบจ. 
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แบบผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรา้งความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.3 แผนงาน การขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมบ ารุง และบริการแสงสวา่ง ครบวงจร 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งริมถนน 
เพชรเกษม-บา้นท่า จากหมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี๖ 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใชค้รบทุก
หมู่บา้น 

ไฟฟ้าแสงสว่าง  
จ านวน ๗๐ ชุด 

๓,๑๕๐,๐๐๐ 
(อบจ.) 

- - - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง 
ทั้งต  าบล 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบ
ทุกพ้ืนท่ี 

อบจ. 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๓  
บา้นหนักญัชา นาลึก 
 

เพ่ือให้มีแสงสวา่งในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง
ต  าบล 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบ
ทุกพ้ืนท่ี 

อบต. 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๘ บา้น 
ข่อยกลึงดุม 

เพ่ือให้มีแสงสวา่งในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง 
ทั้งต  าบล 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบ
ทุกพ้ืนท่ี 

อบต. 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๒ 
(จากบา้นนางบรรจง ปักษาสวย – ท่ีนายชิน 
นาเมือง) 

เพ่ือให้มีแสงสวา่งในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนต าบลหนองศาลา 
ระยะทางประมาณ ๖๐๐ 
เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

- - - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ถึง 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อบต. 

๑๐ โครงการจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี ๘ 

เพ่ือให้ประชาชนมีแสงสวา่งใน
การใชส้ญัจร 

ตั้งจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะ
ต าบลหนองศาลา 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีไฟฟ้าใชท้ัว่ถึง 
ทั้งต  าบล 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

อบต. 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากส่ีแยกบา้นนาง
ไสว นาเมือง – บา้นนายไฟโรจน์ สุขสนาน 
หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้มีแสงสวา่งในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - มีไฟฟ้าใชท้ัว่ทั้ง 
ทั้งต  าบล 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชค้รบ
ทุกพ้ืนท่ี 

อบต. 

แบบผ.01 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสรา้งความมั่นคง ทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2.1 แผนงาน การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 
สองขา้งทาง ถนนเพชรเกษม-บา้นท่า 

ปลูกฝังให้ประชาชนรักการ
ปลูกตน้ไมแ้ละเทิดทูนองค์
พระเจา้อยูห่วั 

ปลูกตน้ไม ้ ๒๐๐ ตน้ ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สองขา้งถนน 
สวยงามร่มร่ืน 

ท าให้ชุมชนน่า
อยู ่

อบต. 

๒ โครงการปรับสภาพภูมิทศัน์บริเวณ
สวนสาธารณะภายในต าบลหนองศาลา 

เพ่ือสร้างลานกิจกรรมกีฬา
ส าหรับชุมชนเพื่อรักษาภูมิ
ทศัน์ของชุมชนให้คงอยู ่

ปรับปรุงท่ีสาธารณะท่ีวา่ง
เปล่าปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 
และสร้างสนามกีฬา 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สวนสาธารณะ 
ไดรั้บการพฒันา 
ทั้ง ๘ หมู ่

สร้างภูมิทศัน์
ชุมชนเมืองท่ีน่า
อยู ่

อบต. 

๓ โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน
ต าบลหนองศาลา “รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนทั้ง ๘ 
หมู่ รู้จกัรักษา
ทรัพยากร 

มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ในชุมชน 

อบต. 

๔ โครงการเรียนรู้เกษตรให้สมดุลกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การท าการเกษตรให้เหมาะสม
กบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนทั้ง ๘ 
หมู่ มีความรู้ทาง
การเกษตร 

มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ในชุมชน 

อบต. 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กมีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงาม 

ปรับปรุงรอบอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - รอบอาคารมี
ความสวยงาม 

ส่ิงแวดลอ้มท่ี
สวยงาม 

อบต. 

๖ โครงการจดักิจกรรมอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อให้ประชาชนนอ้มน าหลกั
ปรัชญาของพระองคท์่านมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ประชุมและอบรมในการท า
กิจกรรมต่างๆตามโครงการ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนต าบล
หนองศาลา 

ประชาชนมี
ความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสรา้งความมั่นคง ทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2.2 แผนงาน การจดัการขยะมูลฝอย 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูล
ฝอย 

เพ่ือรองรับขยะท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต 

ก่อสร้างระบบก าจดัขยะ
แบบครบวงจร 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- มีระบบก าจดั
ขยะ จ านวน ๑ ท่ี 

เพื่อลดปัญหา
มลพิษ 

อบต. 

๒ โครงการจดัซ้ือรถเก็บขยะ เพ่ือรองรับขยะท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต 

เพ่ือจดัเก็บขยะให้เป็นท่ีเป็น
ทางมีระเบียบเรียบร้อย 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- จ านวนรถขยะ 
๑ คนั 

ป้องกนัการทิ้ง
ขยะไม่เป็นท่ี 

อบต. 

๓ โครงการจ่ายค่าเช่าสถานท่ีทิ้ง 
ขยะมูลฝอย 
 
 

เพ่ือจดัเก็บขยะในต าบล 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 

เพื่อขนขยะในต าบลหนอง
ศาลาไปก าจดัท่ีหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนต่างๆ 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ระบบก าจดัขยะ
ไดม้าตราฐาน 

ทอ้งถ่ินสะอาด
สวยงาม 

อบต. 

๔ โครงการจดัซ้ือถงัใส่ขยะ 
 
 

เพ่ือรองรับขยะท่ีเกิดข้ึนใน
ต าบลหนองศาลา 

เพ่ือจดัเก็บขยะให้เป็นท่ีเป็น
ทางมีระเบียบเรียบร้อย 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ถงัใส่ขยะ
จ านวน ๕๐ ใบ 

ประชาชนไดรั้บ 
ความสะดวกใน
การทิ้งขยะ 
 

อบต. 

แบบผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
    3.1 แผนงาน   การพฒันาส่งเสริมอาชีพ  และพยายามลดรายจ่าย  เพ่ิมรายไดข้องคนในชุมชน           

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท ) 

๑ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนทางดา้นการเกษตร 

เพื่อพฒันาดา้นอาชีพเสริม
รายได ้

ประชาชนในเขต 
อบต. ๘ หมู่บา้น 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชน 
๘ หมู่ ไดรั้บ
ความรู้ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายไดจ้าก
รายไดป้ระจ า 

อบต. 

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้
ประชาชน 
 
 

ประชาชนในเขต 
อบต. ๘ หมู่บา้น 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน  
๘ หมู่ มีอาชีพ 

ชุมชนรู้จกัใชเ้วลา
วา่งเป็นประโยชน ์

อบต. 

๓ โครงการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีาร
การเกษตรประจ าต  าบลหนองศาลา 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีบริการทาง
การเกษตรและให้ความรู้แก่
เกษตรกรในต าบลหนองศาลา 

ประชาชนในเขต 
อบต. ๘ หมู่บา้น 

๒๕,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีาร 
เกษตร ๑ แห่ง 

ประชาชนจะไดรั้บ
ความรู้และทนัต่อ
การพฒันาทาง
การเกษตร 

อบต. 

๔. โครงการศึกษาดูงานอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
หนองศาลาสามารถพฒันา
อาชีพได ้

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ มีความรู้ 

เพื่อพฒันาอาชีพ
ให้กบัชาวบา้น 

อบต. 

แบบผ.01 



๕. โครงการส่งเสริมการท าอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ือเพ่ิมรายได ้

ประชาชนในต าบล
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ มีอาชีพ 

ชาวบา้นมีอาชีพท า อบต. 

๖ โครงการฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชน 
ในเวลาวา่ง 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
รายไดเ้สริม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลหนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

เยาวชน ๘ หมู่  
มีอาชีพ 

เด็กและเยาวชนมี
รายไดเ้สริม 

อบต. 

๗ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ครอบครัว
รายไดน้้อย 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนต าบล
หนองศาลา 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ มีรายได ้

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดี 

อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
     4.1 แผนงาน การสนบัสนุนกระบวนการประชาคมในทุกระดบัให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑. โครงการจดัชุมชนสมัพนัธ์ เพื่อให้ประชาชนในต าบลรับรู้
ข่าวสารของทางราชการ 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๑๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ ทราบข่าว
ต่างๆ 

ประชาชนไดรั้บรู้
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

อบต. 

๒ โครงการกฎหมายเพ่ือประชาชน เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนในต าบลรู้กฎหมาย 

จดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ดา้น
กฎหมายให้ประชาชนใน
ต าบล 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ มีความรู้ 
ดา้นกฎหมาย 

ประชาชนมีความรู้
ดา้นกฎหมาย 

อบต. 

๓ โครงการอบรมต าบลเรียนรู้การจราจร
ปลอดภยั 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตามกฎ
จราจร 

ประชาชนต าบลหนองศาลา ๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ มีความรู้ 

ประชาชนมีความรู้
ดา้นกฎจราจร 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
     4.2 แผนงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบติังาน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการทศันศึกษา/ดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้คณะ
ผูบ้ริหารสมาชิกฯ พนกังานมี
โครงการดูงานในดา้นต่างๆเพ่ือ
น ามาพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของตวัเอง 

คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
พนกังานและลูกจา้ง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - บุคลากร ของ 
อบต.ไดรั้บ
ความรู้  
จ  านวน 
๕๐ คน 

ผูเ้ขร่้วมโครงการ
สามารถน าเอา
ประสบการณ์มา
พฒันางานใน
หนา้ท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ 

อบต. 

๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพ
ของพนกังานส่วนต าบลตามท่ีกรม
ส่งเสริมจดัอบรม 

เพื่อเสริมสร้าง/สนบัสนุนให้
พนกังานส่วนต าบลไดไ้ปศึกษา
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

พนกังานส่วนต าบล ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

พนกังานส่วน
ต าบล จ านวน  
๗ คน 

พนกังานส่วน
ต าบลสามารถน า
ความรู้ท่ีไดม้า
พฒันาการท างาน 

อบต. 

๓ โครงการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 
และ ระดบัปริญญาโท  ของพนกังานส่วน
ต าบล 

เพื่อเสริมสร้าง/สนบัสนุนให้
พนกังานส่วนต าบลไดศึ้กษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานมากข้ึน 

พนกังานส่วนต าบล ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

พนกังานส่วน
ต าบลหนอง
ศาลา 

พนกังานส่วน
ต าบลสามารถน า
ความรู้มาใชใ้นการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

อบต. 

๔ โครงการจดัอบรมภาษองักฤษให้กบั
พนกังานส่วนต าบล เตรียมความพร้อม
เขา้สู่   AEC   ( ประชาคมอาเซียน ) 

เพ่ือให้พนกังานส่วนต าบลสามารถ
ส่ือสารกบั ประชากรท่ีเขา้มาอยูใ่น
พ้ืนท่ี หรือประชากรระบบ 
 ( AEC ) 

พนกังานส่วนต าบล ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

พนกังานส่วน
และลูกจา้ง
ต าบล จ านวน 
๒๐ คน 

พนกังานส่วน
ต าบล พดู เขียน 
อ่าน ภาษาองักฤษ
ได ้และส่ือสารกบั
สมาคม 
 AEC ไดเ้ขา้ใจ 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วม 
     4.3 แผนงาน การเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการจดัซ้ือครุภณัฑว์สัดุส านกังาน 
พร้อมค่าจา้งเหมา ให้ไดม้าซ่ึงบริการ 
ส านกัปลดั  ส่วนการคลงั  ส่วนโยธา 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการ
บริหารจดัการของส านกังาน 

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
ต่างๆ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีวสัดุครุภณัฑ ์
ใชท้ั้ง ๔ ส่วน
งาน 
 

ส านกังานมีศกัยภาพใน
การท างานท่ีดี 

อบต. 
 

๒ โครงการจดัท าเอกสารแนะน าการติดต่อ
งาน  อบต.   

เพื่อให้ประชาชนไดท้ราบถึงการ
จดัเตรียมเอกสารและขั้นตอนใน
การติดต่อขอรับบริการดา้ต่างๆ 

จดัพิมพเ์อกสารแผน่พบั
คู่มือในการ ติดต่องาน 
อบต. จ านวน ๓,๐๐๐ 
ฉบบั 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เอกสาร แนะน า
การติดต่องาน 
 ๓,๐๐๐ ฉบบั 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ 

อบต. 

๓ โครงการจดัท าหนงัสือรายงานกิจการ 
อบต.ประจ าปี 

เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานต่างๆ
ของ อบต.ในรอบปีท่ีผา่นมาให้
ประชาชนไดรั้บทราบ 

จดัพิมพห์นงัสือรายงาน
กิจการ  อบต. ประจ าปี ปี
ละ ๑๐๐ เล่ม 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

หนงัสือรายงาน 
กิจการ ๑๐๐ เล่ม 

ประชาชนไดรั้บทราบ
ผลการด าเนินงานใน
ดา้นต่างๆของ อบต. 

อบต. 

๔ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหอ
กระจายข่าวประจ าชุมชน 

เพื่อให้การประชาสมัพนัธ์ของ 
อบต.เป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

หอกระจายข่าว  
 ๘ หมู่บา้น 

๑๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - หอกระจายเสียง
จ านวน ๘ แห่ง 

ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั
รวดเร็ว 

อบต. 

๕ โครงการซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง เพื่อให้การประชาสมัพนัธ์ของ 
อบต.เป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

หมู่ท่ี ๑-๘ ๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - ซ่อมแซมหอ
กระจายเสียง
จ านวน ๘แห่ง 

ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั
รวดเร็ว 

อบต. 

๖ โครงการจดัซ้ือเคร่ืองตดัไม ้( เล่ือยยนต ์)  เพ่ือใชต้ดัแต่งก่ิงไม ้หรือตน้ไมท่ี้
หกัโค่น 
ภายในต าบลหนองศาลา 

จดัซ้ือเล่ือยยนตต์ดัไม ้
ขนาดใหญ่ ๒ ตวั ขนาด
กลาง ๑ ตวั 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - - เคร่ืองตดัไม ้
 ( เล่ือยยนต ์) 
จ านวน ๓ เคร่ือง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ 
และป้องกนัอนัตราย
จากพายพุดัตน้ไมโ้ค่น 

อบต. 

๗ โครงการติดตั้งชุดป๊ัมน ้าไฟฟ้าพร้อมท่อ 
PVC ขนาด ๔ น้ิว 

เพ่ือใชใ้นการป๊ัมน ้า ในคลองส่ง
น ้าหรือท่ีกกัเก็บน ้า มาใชใ้นยาม
ขาดแคลน 

ชุดป๊ัมน ้าไฟฟ้า พร้อมท่อ 
PVC ขนาด ๔ น้ิว 

๖๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- - - ชุดป๊ัมน ้าไฟฟ้า
พร้อมท่อ PVC 
ขนาด๔น้ิว ๑ชุด 

มีความสะดวกในการ
ป๊ัมน ้าจากแหล่งกกัเก็บ
น ้ามาใชป้ระโยชน์ได ้

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วม  
     4.3 แผนงาน การเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๘ โครงการจดัท าป้ายบอกเขตพ้ืนท่ี 
ป้ายการช าระภาษี และป้าย
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสญัจรไปมา 
ทราบถึงเขตพ้ืนท่ี และการ
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆของต าบล 
หนองศาลา 

จดัท าป้ายเหล็กบอก
พ้ืนท่ีป้ายการช าระภาษี 
และป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ป้ายบอกเขตพ้ืนท่ี 
ป้ายการช าระภาษี 
และป้าย  ๘ หมู ่

ประชาชนทราบ
แหล่งพ้ืนท่ี และกา
ประชาสมัพนัธ์
ต่างๆ ของต าบล
หนองศาลา 

อบต. 

๙ โครงการติดตั้งป้ัมน ้าพร้อมถงัส ารอง
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

เพ่ือให้มีน ้าทีเพียงพอต่อ 
การใชง้าน 

ติดตั้งป้ัมน ้าพร้อมถงั
ส ารอง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - เคร่ืองป้ัมน ้าและ
ถงัส ารอง ๑ ชุด 

มีน ้าเพียงพอต่อ
การใชง้าน 

อบต. 

๑๐ โครงการจดัท าและปรับปรุงแผนท่ีภาษี
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

เพื่อทราบขอ้มูลส าหรับใชใ้น
การจดัเก็บภาษีท่ีถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีออกส ารวจ
ขอขอ้มูลจดัท าเอกสาร
การกรอกขอ้มูล 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- จดัท าและปรับปรุง
แผนท่ีภาษี
ทะเบียนทรัพยสิ์น 
๑ แห่ง 

ประชาชนทราบ
แหล่งพ้ืนท่ี และ
แหล่งขอ้มูล 

อบต. 

๑๑ โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี เพ่ือเป็นแนวทางในการใชจ่้าย
งบประมาณ 

จดัท าแผนพฒันาสามปี   
จ านวน  ๕๐ เล่ม 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

แผนพฒันาสามปี 
จ านวน ๕๐ เล่ม 

มีแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

อบต. 
 

๑๒ โครงการปรับปรุงและจดัท าขอ้บญัญติั เพื่อให้การจดัท าขอ้บญัญติัของ 
อบต. เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพถูกตอ้งตาม
ระเบียบของทางราชการ 

จดัท าขอ้บญัญติั อบต.
ท่ียงัไม่มีให้ครบถว้น 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ปรับปรุงและจดัท า
ขอ้บญัญติั 
จ านวน ๓๐ เล่ม 

อบต.มีแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

อบต. 

๑๓ โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง กูภ้ยัประจ า
ส านกังาน 

จดัซ้ือเคร่ืองดบัเพลิงแรงดนั
ขนาดเล็กส าหรับดบัไฟไหมป่้า
และหญา้ได ้

ซ้ือเคร่ืองดบัเพลิงขนาด
เล็กจ านวน  ๒ เคร่ือง 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชใ้นการ
ดบัเพลิง  ๑ ชุด 

ไดรั้บความ
ปลอดภยัเม่ือเกิด
เหตุเพลิงไหม ้

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วม 
     4.3 แผนงาน การเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑๔ โครงการประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ในการป้องกนั 
สาธารณภยั 

เพื่อให้ประชาชนไดท้ราบ
เก่ียวกบัวิธีป้องกนั อนัตราย
อนัเกิดจากอคัคีภยั 

จดัพิมพเ์อกสารเผย
แพรประชาสมัพนัธ์
จ  านวน  ๑,๐๐๐ แผน่ 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

เอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
จ  านวน  ๑,๐๐๐ 
แผน่ 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัและป้องกนั
ทรัพยสิ์น 

อบต. 

๑๕ โครงการเตือนตน เตือนชุมชน 
ป้องกนัภยัธรรมชาติ 

ให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกนัภยัธรรมชาติ 

ประชาชนต าบล 
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ ตระหนกัถึง
การป้องกนัภยั
ธรรมชาติ 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในภยั
ธรรมชาติ 

อบต. 

๑๖ โครงการติดตั้งกระจกโคง้จราจร 
ทั้ง ๘ หมู่บา้น 

เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุทาง
จราจร 

ติดตั้งกระจกโคง้จราจร ๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

กระจกโคง้
จราจร 
๘  หมู่บา้น 

ลดปัญหาอุบติัเหตุทาง
จราจรแก่ประชาชนท่ี
สญัจรไปมา 

อบต. 
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แบบผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.1 แผนงาน การจดัสวสัดิการทางสงัคม     

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการจดัสวสัดิการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

เพ่ือช่วยเหลือผูสู้งอาย ุใน
ต าบลหนองศาลา 

ผูสู้งอาย ุต  าบลหนอง
ศาลา  จ  านวน ๔๘๘  คน   

๓,๘๘๙,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๓,๙๘๙,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๔,๑๐๐,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๔,๕๐๐,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

ผูสู้งอาย ุทั้ง 
๘ หมู่บา้น 

ผูสู้งอาย ุในทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

อบต. 

๒ โครงการจดัสวสัดิการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูพิ้การต าบลหนองศาลา 

เพ่ือช่วยเหลือผู ้คนพิการ ใน
ต าบลหนองศาลา 

 ผูพิ้การ  ต  าบลหนอง
ศาลาจ านวน  ๖๖  คน 

๗๑๕,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๗๓๐,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๗๕๐,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๗๗๐,๒๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

ผูพิ้การ ทั้ง 
๘ หมู่บา้น 

คนพิการ  ในทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการช่วยเหลือ 

อบต. 

๓ โครงการจดัสวสัดิการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ ใน
ต าบลหนองศาลา 

  ผูป่้วยเอดส์ ต  าบลหนอง
ศาลา  จ  านวน  ๘   คน  

๔๘,๐๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๔๘,๐๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๔๘,๐๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

๔๘,๐๐๐ 
( งบ อุดหนุน) 

ผูป่้วยเอดส์ 
ทั้ง๘ หมู่บา้น 

 ผูป่้วยเอดส์ ในทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

อบต. 

๔ โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพื่อบริการประชาชนนอก
เวลา 

ประชาชนในเขตต าบล
หนองศาลา 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

เคล่ือนท่ี บริ
กาประชาชน 
๑ คร้ัง 

ประชาชนไดรั้บการ
บริการท่ีดีและเกิด
ความสะดวก 

อบต. 

๕ โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ 
ต าบลหนองศาลา 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมให้
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ 
ต าบลหนองศาลา 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ  

ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ
ไดรั้บการดูแลและ
ไดรั้บการส่งเสริม 

อบต. 

๖ โครงการครอบครัวอบอุ่น 
ห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

ประชาชนต าบล 
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

อบรม และจดั
กิจกรรม  

เด็กแรกเกิดไดรั้บ
สวสัดิการจาก อบต. 

อบต. 

๗ โครงการสนบัสนุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลหนองศาลา 

เพ่ือจดัสวสัดิการดา้นต่างๆให้
ประชาชนต าบลหนองศาลา 

ประชาชนในต าบล 
หนองศาลา 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ  
๑ คร้ัง 

ประชาชนไดรั้บการดู
และและไดรั้บ
สวสัดิการท่ีดี 

อบต. 

๘ โครงการประพฤติตนดี สร้างจิต
บริสุทธ์ิกบัชมรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้เยาวชนประพฤติท่ีดีกบั
ผูสู้งอายใุนชุมชน 

เยาวชนต าบลหนองศาลา ๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

- สนบัสนุน
งบประมาณ  

มีเยาวชนท่ีดีในชุมชน อบต. 

๙ โครงการสร้างผูน้ าจากชา้งเทา้หลงั 
 ( กลุ่มสตรี ) 

เพื่อให้สุภาพสตรีมีโอกาสเป็น
ผูน้ าในครอบครัว 

ประชาชนต าบล 
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

- อบรม และจดั
กิจกรรม  

ท าให้สตรีมีความความ
เท่าเทียมกบัสุภาพบุรุษ 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการดา้นกีฬา นนัทนาการ งานการเมือง      
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการจดัซ้ือวสัดุ / อุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  มีอุปกรณ์กีฬา
ไวอ้อกก าลงักาย 

จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์  
ทางการกีฬา 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

- - จดัซ้ือวสัดุ / 
อุปกรณ์กีฬา 
ทั้ง ๘ หมู ่

เด็ก เยาวชน ชุมชน มี
อุปกรณ์กีฬาโดย
ทัว่ถึง 

อบต. 

๒ โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติดเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธนัวา
มหาราชย ์

เพ่ือส่งเสริมความสามคัคีในชุมชน
และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
วนัท่ี ๕ ธนัวามหาราชย ์

ประชาชนในเขต อบต. 
หมู่ ๑- หมู่ ๘ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - จดัการแข่งขนักีฬา 
 ๑ คร้ัง /ปี 

ประชาชนในต าบลมี
ความสามคัคี 
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

อบต. 

๓. โครงการจดักิจกรรมวนั  
๑๒ สิงหามหาราชินี,  
วนั ๕  ธนัวามหาราช, 
 วนัวิสาขบูชา 

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถรวมทั้งองค์
ศาสดาของพระพทุธศาสนา 

 จดักิจกรรมประกวด
เรียงความพิธีจุดเทียนเพ่ือ
ถวายพระพร 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สนบัสนุ
งบประมาณให้รร.
วดัหนองศาลา 
๓ คร้ัง/ปี 

ประชาชน ชุมชนได้
ร่วมถวายความ
จงรักภกัดีและร าลึก
ถึงองคพ์ระศาสดา
ของศาสนา 

อบต. 

๔ โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 
ต าบลหนองศาลา 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดส้ านึกใน
ภาระหนา้ท่ีของตนเอง 

เด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกระบบไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ ๑/ปี 

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมสนุกสนานร่ืน
เริงร่วมกนั 

อบต. 

๕ โครงการจดัการเลือกตั้งและ
เลือกตั้งซ่อมนายกและสมาชิกสภา  
อบต.หนองศาลา 

เพ่ือการด าเนินงานการเลือกตั้ง ประชาชนต าบลหนอง
ศาลา 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ครอบคลุมทั้ง  
๘ หมู่ หากเกิดการ
เลือกตั้งซ่อม 

มีคณะผูบ้ริหารและ
สมาชิกด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

อบต. 

๖

  
โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงั
กายหมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่างการท่ีแขง็แรง ติดตั้งเคร่ืองออกก าลงัการ
จ านวน ๑ จุด 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - เคร่ืองออกก าลงั
กายท่ีไดม้าตรฐาน 

ประชาชนมีร่างกายท่ี
แขง็แรง 

อบต. 

 

แบบผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.3 แผนงาน การพฒันาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษา      

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการจดัซ้ืออาหารเสริมนม 
 

เพื่อสร้างสุขภาพท่ีดีของเด็ก
ในชุมชน 

เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล-ป.๖ ของ 
โรงเรียนบา้นหนอง
ศาลาโรงเรียนบา้น 
บ่อไร่ 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ซ้ืออาหารเสริมนม 
จ านวน ๓ แห่ง 

เด็กมีอาหารเสริมนมท่ี
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ท าให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี
สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาล 

อบต. 

๒ โครงการอาหารกลางวนั เพื่อสร้างสุขภาพท่ีดีของเด็ก
ในชุมชน 

เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล-ป.๖ ของ 
โรงเรียนบา้นหนอง
ศาลาโรงเรียนบา้น 
บ่อไร่ 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมีอาหาร
กลางวนั 
จ านวน ๓ แห่ง 

เด็กมีอาหารกลางวนัท่ี
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ท าให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี
สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาล 

อบต. 

๓ โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพ 

เด็กเลก็ของศูนย ์ ๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ตรวจสุขภาพ
นกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
จ  านวน ๑ ท่ี 

เป็นการป้องกนัโรคภยั
ต่างๆ 

อบต. 

๔ โครงการประชุมผูป้กครอง  
( ปฐมนิเทศ ) และ( ปัจฉิมนิเทศ ) 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผูป้กครองรับทราบ
นโยบายการบริหารจดัการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ผูป้กครอง ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชุมผูป้กครอง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ผูป้กครองมีความพร้อม
ในการน านกัเรียนเขา้
เรียน 

อบต. 

๕ โครงการค่าวสัดุการเรียนการสอน
ของเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
มีวสัดุการเรียนการสอน 
 

จดัซ้ือจดัหาวสัดุและ
อุปกรณ์การเรียน 
การสอน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

วสัดุการเรียนการ
สอนไดม้าตรฐาน 

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวยัเรียน 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.4 แผนงาน การจดัการดา้นสาธารณสุขทั้งดา้นการป้องกนัและรักษา      

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการป้องกนัโรคไขห้วดันกและ 
วณัโรค 

เพ่ือรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคไขห้วดันกและวณัโรค 

ด าเนินการ  ๑  คร้ัง ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

ป้องกนัโรค
ไขห้วดันก
และวณัโรค 
ด าเนินการ  ๑  
คร้ัง 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องตนเองให้
ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อ 

อบต. 

๒ โครงการ อุดหนุน ฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ การท าหมนัสุนขัและ
แมวให้กบัปศุสตัวอ์  าเภอชะอ า 

เพ่ือป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และ
ควบคุมจ านวนสุนขัและแมว 

๑   คร้ัง ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

ฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรค ๑ 
๑ คร้ัง/ปี 

ในต าบลไม่มีโรคพิษ
สุนขับา้ 

อบต. 

๓ โครงการรณรงคป้์องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพ่ือรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของ
ไขเ้ลือดออก 

๑   คร้ัง ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต ) 

พน่ยาก าจดัยงุ 
จ านวน ๑ 
คร้ัง/ปี 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องตนเองจาก
โรคติดต่อ 

อบต. 

๔ โครงการเสริมสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบติังานของ 
อสม.ต าบลหนองศาลา 

เพื่อให้มี อสม.ท่ีดีและสามารถ
ปฏิบติังานช่วยเหลือชุมชนได ้

๑ คร้ัง ๑๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ 
๑ คร้ัง/ปี 

อสม. มีความรู้ความ
เขา้ใจสามารภปฏิบติั
หนา้ท่ีช่วยเหลือคน
ในชุมชนได ้

อบต. 

๕ โครงการอุดหนุนกิจกรรม โครงการ 
สปสช. 

เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพอนามยั
ท่ีแขง็แรง 

๑ คร้ัง ๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ 
๑ คร้ัง/ปี 

ประชาชนในต าบล
หนองศาลามีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

อบต. 

๖ โครงการรณรงคป้์องกนัรักษาโรค
เอดส์ต าบลหนองศาลา 

เพ่ือช่วยกนัป้องกนัและรักษาผูป่้วย
เอดส์ 

ประชาชนใน 
ต าบลหนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

จดัอบรมให้
ความรู้๑คร้ัง 

ประชาชนรู้จกัการ
ดูแลและป้องกนั 

อบต. 
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แบบผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.5 แผนงาน การพฒันาดา้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน      
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิดจาก 
สาธารณภยั ( ภยัธรรมชาติ ) 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนเม่ือ
เกิดภยัธรรมชาติต่างๆ 

ประชาชนต าบลหนอง
ศาลา 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ
ช่วยเหลือ  
๘ หมู ่

ประชาชนไดรั้บ
ความช่วยเหลือจาก
การเกิดสาธารณภยั
ต่างๆ 

อบต. 

๒ โครงการสนบัสนุนกิจการสภา
เด็กต าบลหนองศาลา 

เพื่อให้สภาเด็กต าบลหนอง
ศาลา ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ 

สภาเด็กต าบลหนองศาลา ๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

จดัอบรมให้
ความรู้ 
๑ คร้ัง/ ปี 

สภาเด็กต าบลหนอง
ศาลาสามารถจดั
กิจกรรมท่ีดีให้ชุมชน
ได ้

อบต. 

๓ โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
สตรีต าบลหนองศาลา 

เพื่อให้มีงบประมาณในการจดั
กิจกรรมของสตรีต าบลหนอง
ศาลา 

กลุ่มสตรีต าบลหนอง
ศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ 
 ๑คร้ัง/ปี 

กลุ่มสตรีมี
งบประมาณในการ
พฒันาชุมชน 

อบต. 

๔ โครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวต าบลหนองศาลา 

เพื่อให้ศูนยค์รอบครัวมีความ
แขง็แรงและมัน่คงในการ
ด าเนินชีวิต 

ศูนยค์รอบครัวต าบล 
หนองศาลา 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จดัอบรมให้
ความรู้ 
๑ คร้ัง/ ปี 

เกิดความเขม้แขง็
และมัน่คงในการ
ด าเนินชีวิตภายใน
ครอบครัว 

อบต. 

๕ 
 
 

โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญั

ทางศาสนา 

เพ่ือให้ประชาชนไดร่้วม

กิจกรรมทางศาสนา 

ประชาชนในต าบลหนอง

ศาลา 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จดักิจกรรมวนั
ส าคญัฯ 

ประชาชนมีการสืบ
สารกิจกรรมทาง
ศาสนา 

อบต. 

๖ โครงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ี

เป็นสาธารณประโยชน์ 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

ประชาชนและองคก์ร

ต่างๆในต าบลหนองศาลา 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จดักิจกรรมท่ี
เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ 

อบต. 

 

 

แบบผ.01 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     5.6 แผนงาน การสนบัสนุนหน่วยงาน  องคก์รชุมชนในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์      
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการ อุดหนุน ศูนยช่์วยเหลือผู ้
ติดเช้ือเอดส์ อ าเภอชะอ า 

เพ่ือช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือ H.I.V. ๑ คร้ัง ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ ๑ 
คร้ัง 

ผูติ้ดเช้ือ H.I.V 
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

อบต. 

๒ โครงการ “อุดหนุน” งานพระนครคีรี 
เมืองเพชร  ประจ าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีสืบต่อกนัมา 

๑ คร้ัง ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ ๑ 
คร้ัง 

ประชาชน  พอ่คา้ 
ขา้ราชการมาร่วม
งานโดยพร้อม
เพรียงกนั 

อบต. 

๓ อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดั 
จา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอชะอ า ประจ าปี ๒๕๕๖๑ 

สนบัสนุนงบประมาณ ๑ คร้ัง ๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๓๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

สนบัสนุน
งบประมาณ ๑ 
คร้ัง 

เพื่อให้มี
ศูนยบ์ริการขอ้มูล
ข่าวสารของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

อบต. 

แบบผ.01 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยทุธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     6.1 แผนงาน การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชนและสงัคม     
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์น 

 ฝึกอบรม อปพร. 
หมู่บา้นละ ๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จดัอบรมให้
ความรู้ 
จ านวน ๕๐ 
คน 

หมู่บา้น มี อปพร.เพ่ือ
คอยช่วยเหลือยาม
ประสบภยัต่างๆและ
คอยช่วยรักษาความ
สงบ 

อบต. 

๒ โครงการรวมพลงัแผน่ดิน 
ตา้นยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลห่างไกลยา 
เสพติด 

ประชาชนในต าบล 
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

จดัอบรมให้
ความรู้ 
๑ คร้ัง/ ปี 

เยาวชน ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินห่างไกลยาเสพ
ติด 

อบต. 

๓ โครงการชะอ ารวมใจเสริมสร้างพลงั 
แผน่ดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

สนบัสนุนงบประมาณให้ท่ีท  าการ
อ าเภอชะอ า 

๑ คร้ัง ๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

สนบัสนุน
งบประมาณ 
๑ คร้ัง 

เพื่อสนบัสนุนในการ
เอาชนะยาเสพติด 

อบต. 

๔ โครงการจดัระเบียบสงัคม อ าเภอ
ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

สนบัสนุนงบประมาณให้ท่ีท  าการ
อ าเภอชะอ า 

๑ คร้ัง ๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

๑๐,๐๐๐ 
( งบ อบต. ) 

สนบัสนุน
งบประมาณ 
๑ คร้ัง 

เพื่อสนบัสนุน
งบประมาณในการจดั
ระเบียบสงัคมให้ 
อ  าเภอชะอ า 

อบต. 

แบบผ.01 



 
 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญาท้องถิ่น 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 

จารีตประเพณี 
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     7.1 แผนงาน การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวดั 
( KPI ) 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
( บาท ) 

๑ โครงการหนองศาลาฟ้ืนฟภููมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือคงอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาชนต าบล 
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. ) 

อบรม และจดั
กิจกรรม ๑ 
คร้ัง 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ต าบลหนองศาลามี
การอนุรักษสื์บ
ทอดต่อไป 

อบต. 

๒ โครงการพฒันามาตรฐานงานแพทย ์
แผนไทย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
แพทยแ์ผนไทย และส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนต าบล 
หนองศาลา 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ประชาชน ๘ 
หมู่ มีอาชีพ 

ชาวบา้นมีความรู้
เร่ืองแพทยแ์ผน
ไทย  และมีอาชะ
เสริม 

อบต. 

๓ โครงการไหวพ้ระเกา้วดัตามแนว
พระราชด าริฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติัตนและรักษา
พระพทุธศาสนา 

ประชาชนในต าบล 
หนองศาลา 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ไหวพ้ระเกา้
วดัตามแนว
พระราชด าริฯ 
ทั้ง ๓ หน่วย 

ประชาชนรู้จกั
รักษาความเป็น
ศาสนาพทุธใน
สงัคม 

อบต. 

๔ โครงการสืบสานประเพณีวนั
สงกรานต ์

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี 
สงกรานต ์

ประชาชนในต าบล 
หนองศาลา 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
( งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบล 
หนองศาลา 

ประชาชนสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต ์
อยา่งย ัง่ยนื 

อบต. 

แบบผ.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ 
( พ.ศ.๒๕๖1 – พ.ศ.๒๕๖4 ) 



 


