
 

 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่องประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เพิม่เตมิ ฉบับที ่5 
**************************** 

  ดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  เพิม่เตมิฉบับที่ 5 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548  
แก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  ประชาคมท้องถิน่ 
และไดร้บัอนุมตัจิากนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัวไปแลว้นัน้ 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 และข้อ 22/2 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เตมิ) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
จงึขอประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  เพิม่เตมิฉบับที่ 5 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
ต่อไปรายละเอยีดตามเอกสารที่แนบมาพรอ้มน้ี 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   14   กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2562 

 

 

      (นายสมโภชน์   ชินวงค)์ 
     นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำน ำ 

  ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ไดย้กเลกิ “แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา” และ “แผนพฒันาสามปี”  
โดยให้จดัท า  “แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่” และแก้ไขเป็น “แผนพฒันาท้องถิน่” แทนโดยให้เร ิม่จดัท า 
“แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
เป็นแผนพฒันาท้องถิน่เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป 

  “แผนพฒันาท้องถิน่”  หมายความว่า  แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ที่ก าหนดวิสยัทัศน์  ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธิ ์ 
โดยสอดคลอ้งกับแผนพฒันาจงัหวัด  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด  
แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาต าบล  แผนพฒันาหมู่บ้านหรอืแผนชุมชน  
อนัมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน  โครงการพฒันาที่จดัท าขึ้นส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  
ซึง่มคีวามต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถงึการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันา
ท้องถิน่  

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  24  พฤศจกิายน  2559 ไปแลว้นัน้ 
แต่การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายของผูบ้รหิารท้องถิน่  
เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ซึง่ยังมโีครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ไดบ้รรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิน่   
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 ดงันัน้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว จงึจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่   พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564 เพิม่เตมิ ฉบับที่ 5  เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
และด าเนินการตามนโยบายของรฐับาล 

 

 

       องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 5 

************************** 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เตมิ  
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 

  ตามที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มภีารกิจส าคญัในการพฒันาท้องถิน่ในเขตพืน้ที่รบัผดิชอบ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดขีึ้น ไดอ้นุมตัปิระกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่4 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่  24  พฤศจกิายน  2559 ไปแลว้นัน้ 

  เน่ืองจากการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ดงัปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัวและยังไม่ครอบคลุม 
ซึง่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ประสทิธผิล  จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคลอ้งกับข้อเท็จจรงิ 
และสถานการณป์จัจุบันเพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง  
แก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นให้กับประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบ  
และเพื่อปฏิบัตติามนโยบายรฐับาลในการแก้ไขปญัหาราคายางพาราตกต ่า  
ดงันัน้เพื่อให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 9 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และใช้ข้อความน้ีแทน  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพิม่เตมิแผนพฒันาท้องถิน่ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 



  (1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นจดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิน่ที่เพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลแล
ะความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 

  (2) 
คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิม่เตมิ 
ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถิน่ที่เพิม่เตมิให้สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพจิ
ารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ดว้ย 

  เมื่อแผนพฒันาท้องถิน่ที่เพิม่เตมิไดร้บัความเห็นชอบแลว้ 
ให้ส่งแผนพฒันาท้องถิน่ดงักล่าวให้ผูบ้รหิารท้องถิน่ประกาศใช้ 
พรอ้มทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวันนับแต่วันที่ผูบ้รหิารท้องถิน่ประกา
ศใช้ 

  ดงันัน้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัวจงึไดจ้ดัท าแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) เพิม่เตมิ  ฉบับที่ 5  น้ีขึ้น 
เพื่อให้มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับปญัหาและความตอ้งการของประชาชน 
และเพื่อให้สามารถแก้ปญัหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณใ์นปจัจุบัน 
อกีทัง้ใช้เป็นกรอบในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณต่อไป และการเพิม่เตมิแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2564) ฉบับที่ 5  ในครัง้น้ี จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองคก์รเป็นส าคญั 

 



บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เตมิ  ฉบับที่ 5 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมอืงจนัทบุร ี จงัหวัดจนัทบุร ี 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน           
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 10 3,697,600     9 3,697,600 

  1.3 แผนงานการเกษตร           
2.ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว            
  2.1 แผนงานการเกษตร           
3.ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           
  3.1 แผนงานการเกษตร           
4.ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษาและคุณภาพชีวิต           
  4.1 แผนงานสาธารณสุข   1 29,650 1 30,000 1 30,000 3 89,650 

5.ยุทธศาสตรด์า้นการเมอืงและการบรหิาร           
  5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป           

รวม - - 11 3,727,250 1 30,000 1 30,000 10 3,787,250 

 

 

แบบ ผ.07 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เตมิ  ฉบับที่ 5 

ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมอืงจนัทบุร ี จงัหวัดจนัทบุร ี 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซยีน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

พาราแอสฟลัท์คอนกรี
ต ซอยหลงัเขา หมู่ 1 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมาแ
ละขับเคลื่อน
นโยบายของ
รฐับาล 

ขนาดผวิจราจร กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาง 
155 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 775 เมตร 
ตามแบบ ท.1-03 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย 

   
500,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมาและสามาร
ถขับเคลื่อนนโ
ยบายขอรฐับา
ล 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

(เพิม่เตมิ) 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2 ก่อสรา้งถนนลาดยางพ

าราแอสฟลัท์คอนกรตี 
ซอยลุงพยอม หมู่ 1 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมาแ
ละขับเคลื่อน
นโยบายของ
รฐับาล 

ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
175 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม. 
และตเีสน้จราจรตามแบ
บ ท.1-03 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย 

   
474,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมาและสามาร
ถขับเคลื่อนนโ
ยบายขอรฐับา
ล 

กองช่าง 

3 ก่อสรา้งถนนลาดยางพ
าราแอสฟลัท์คอนกรตี 
ซอยพงษเ์จรญิ หมู่ 2 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมาแ
ละขับเคลื่อน

โดยท าการตป่ีาปรบัพืน้
ที่ลงดนิถมบดอดัแน่นป
รมิาตรดนิถมไม่น้อยกว่
า 142.68 ลบ.ม.และ 
ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 

  
487,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมาและสามาร
ถขับเคลื่อนนโ

กองช่าง 



นโยบายของ
รฐับาล 

เมตร ระยะทางยาว 
158 เมตร หนา 0.05 
เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 632 ตร.ม. 
พรอ้มตเีสน้จราจร 
ตามแบบ  ท.1-03 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย 

ยบายขอรฐับา
ล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสรา้งถนนลาดยางพ
าราแอสฟลัท์คอนกรตี 
ซอยเนินตากัน หมู่ 8 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมาแ
ละขับเคลื่อน
นโยบายของ
รฐับาล 

ขนาดผวิจราจร กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
175 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม. 
และตเีสน้จราจรตามแบ
บ ท.1-03 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย 

   
474,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมาและสามาร
ถขับเคลื่อนนโ
ยบายขอรฐับา
ล 

กองช่าง 



5 ก่อสรา้งถนนลาดยางพ
าราแอสฟลัท์คอนกรตี 
ซอยโพธิว์รรณ หมู่ 9 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมาแ
ละขับเคลื่อน
นโยบายของ
รฐับาล 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
103 เมตร หนา 0.05 
เมตรหรอืมพีืน้ที่ผวิจรา
จรไม่น้อยกว่า 536.38 
ตร.ม. ตเีสน้จราจร 
ตามแบบ ท.1-03 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทยก าหนด 

  
360,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมาและสามาร
ถขับเคลื่อนนโ
ยบายขอรฐับา
ล 

กองช่าง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไ
ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
6 ก่อสรา้งถนนลาดยางพ

าราแอสฟลัท์คอนกรตี 
ซอยซากุระ หมู่ 11 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมาแ
ละขับเคลื่อน
นโยบายของ
รฐับาล 

ขนาดผวิจราจร กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 
155 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 775 ตร.ม. 
ตามแบบ ท.1-03 

   
500,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมาและสามาร
ถขับเคลื่อนนโ
ยบายขอรฐับา
ล 

กองช่าง 



กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย 

7 ซ่อมแซมถนนลาดยางเ
ป็นถนน คสล. 
บรเิวณถนนสายเลยีบค
ลอง   หมู่ที่ 9 

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา 

ร ือ้ผวิจราจรลาดยางที่เ
สยีหายออกและท าการ
เทคอนกรตีเสรมิเหลก็แ
ทนที่  กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 
เมตรหรอืมพีืน้ที่ผวิจรา
จรไม่น้อยกว่า 45 
ตร.ม. 
ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1-01 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย 

  
32,600 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมา 

กองช่าง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
8 ก่อสรา้งถนน คสล.   

ซอย 6 หมู่ที่ 11 
เพื่อประชาช
นไดร้บัความ

ขนาดผวิจราจร กว้าง 
2.70 เมตร 

   
498,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก

กองช่าง 



สะดวกในการ
สญัจรไปมา  

ระยะทางยาว 220 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 594 ตร.ม. 
พรอ้มลงดนิถมบรเิวณ
ข้างร่องน ้า กว้าง 0.50 
เมตร ลกึ 0.80 เมตร 
ยาว 57 เมตร 
จดัท าก าแพงกันดนิลกึ 
0.80 เมตร ยาว 3.50 
เมตร จ านวน 2 จุด 
ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1-01 
กรมการปกครองกระท
รวงมหาดไทย    ไม่ม ี
Joint ความยาว 

การคมนาคมสะ
ดวก 

ในการสญัจรไ
ปมา  

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 



ผลผลติโครงการ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะไ
ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 

9 ปรบัปรุงถนนลาดยางเ
ป็นถนน คสล. ซอย 8  
หมู่ 11  

เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา  

โดยท าการร ือ้ถนนลาด
ยางเดมิออกแลว้ก่อสรา้
งถนนคอนกรตีเสรมิเห
ลก็ ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 82 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรอืมพีืน้ที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 410 
ตร.ม.พรอ้มไหล่ทางสอ
งข้างๆละ 0.50 เมตร 
จากวัสดุที่ร ือ้ถนนลาดย
าง ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1-01 
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ม ี
Joint ความยาว 

   
278,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมา  

กองช่าง 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไ
ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
10 ก่อสรา้งถนนลูกรงั     

ซอยสรรพสุข หมู่ที่ 10 
เพื่อประชาช
นไดร้บัความ
สะดวกในการ
สญัจรไปมา  

โดยถมดนิอดัแน่นพรอ้
มเกลีย่แต่งเรยีบ 
ความกว้างผวิจราจร  3 
เมตร  ระยะทางยาว  
91 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.40 เมตร 
หรอืมปีรมิาตรดนิถมไม่
น้อยกว่า  272 ลบ.ม. 
(ตามแบบ 
อบต.หนองบัวก าหนด) 

   
94,000 

  รอ้ยละ 80 
ของครวัเรอืนที่ม ี
การคมนาคมสะ
ดวก 

ประชาชนไดร้ ั
บความสะดวก
ในการสญัจรไ
ปมา  

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ 5  ยกระดบัคุณภาพชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  

 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ดา้นการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

  1.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสรา้งชุม
ชนเข้มแข็งดา้นสุขภาพ
แบบยัง่ยืนโดยการใช้ก
ระบวนการสมัพนัธร์ะห
ว่างสถานศึกษาและชุม
ชน 
เพื่อป้องกันโรคไม่ตดิต่
อเร ือ้รงัของประชาชนใ
นชุมชน 

เพื่อส่งเสรมิใ
ห้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดแี
ละรูจ้กัป้องกั
นโรคไม่ตดิต่
อเร ือ้รงัของป
ระชาชนในชุ
มชน 

อุดหนุนวิทยาลยัพระป
กเกลา้จนัทบุร ี

   
29,650 

 
30,000 

 
30,000 

รอ้ยละ 80 
ของประชาชนที่เ
ข้าร่วมโครงการ
มสุีขภาพที่ด ี

ประชาชนสุชภ
าพดแีละรูจ้กัก
ารป้องกันโรคไ
มตดิต่อเร ือ้รงั 

ส านักงานปลั
ด 

 

 

 



 

 

 

 

                     

บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 5 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์ 

งบประมาณและท ีผ่่านมา หน่วยงาน 
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่จดัหาป ัม๊ซบัเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 12 
ใบพดั พร้อมอุปกรณ์ 

1 ชุด 

 

 15,500   22,000 กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.08 
(เพิม่เตมิ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพฒันำท้องถ่ิน 

ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 5 

ของ 

 

 

 

 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
บวั 



อ ำเภอเมืองจนัทบุรี  
จงัหวดัจนัทบุรี 

 


