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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2563 

ขององค+การบริหารส	วนตําบลคําสะอาด 
  

  ตามที่ องค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ได�ประกาศการใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ. 2561-2565) ไปเม่ือวันที่ 15  มิถุนายน  2562 น้ัน 

  เน่ืองจากแผนพัฒนาท�องถ่ินท�องถ่ิน ยังไม�ครอบคลุมกับป4ญหาและความต�องการของประชาชนใน
ป4จจุบัน จึงมีความจําเป7นต�องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม  ให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริงตรงกับความต�องของประชาชน
และสถานการณ�ป4จจุบัน ท้ังน้ีเป7นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   โดยโครงการ/กิจกรรมที่แก�ไขเพ่ิมเติมและ
เปล่ียนแปลงในแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ. 2561-2565) แก�ไขเพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 น้ี  มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
โดยสามารถตอบสนองความต�องการและแก�ไขป4ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในเขตตําบลคําสะอาดมากที่สุด ตาม
ภารกิจและอํานาจหน�าที่ พร�อมกันน้ียังเป7นการเช่ือมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปBงบประมาณ 2564 และหรือโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ในการแก�ไขป4ญหาความเดือดร�อนของประชาชน
ภายในตําบลอย�างเป7นภาพรวม  จึงต�องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  เพ่ือนําไปสู�แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท�องถ่ินต�อไป 

 

 

                                                                                      สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

                                                                                                         กรกฎาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

 

เร่ือง               หน�า  

 ส�วนที่1    ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน     1 

 ส�วนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนา        
        แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา     2 
        แบบ ผ.02   โครงการพัฒนา      4 
        แบบ ผ.02/1 โครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพ    21 
        แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ�      24  
   

 

  

     

          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   
 

                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ ๒๒ เพื่อประโยชน�ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพิ่มเติม
พร�อมเหตุผลและความจําเป7นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินที่เพิ่มเติมให�สภาองค�การบริการส�วนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด�วย เมื่อแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ที่เพิ่มเติมได�รับความเห็นชอบแล�วให�ส�งแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าวให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปMดประกาศ
ให�ประชาชนทราบ โดยเปMดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�  

  ข้ันตอนการดําเนินการ  ดังน้ี 

  1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน  

  2 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประชาคมท�องถ่ินร�วมประชุมให�ความเห็นชอบ/ทราบ แผนพัฒนา
ท�องถ่ิน  

  3 สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให�ส�งร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม ให�สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

  4 จัดทําบันทึกให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�  

  5 ปMดประกาศและจัดทําหนังสือแจ�งให�คณะกรมการจังหวัดแบบบูรณาการสภาท�องถ่ิน องค�การ
บริหารส�วนจังหวัด นายอําเภอทราบ 

 

 

ส	วนท่ี 1 
ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
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                                 แบบ ผ.01    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                 แบบ ผ.02    โครงการพัฒนา 
                                 แบบ ผ.02/1 โครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพ 
                                 แบบ ผ.03    บัญชีครุภัณฑ+ 

 

 

ส	วนท่ี 2 

 



 

 

 

   

 

 

    

 
แบบ ผ.01    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 

1.1 เดิมบรรจุไว� 6 930,000 6 930,000 5 87,000 5 87,000 5 87,000 27 2,121,000 
1.2 เพิ่มเติม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6 930,000 6 930,000 5 87,000 10 87,000 5 87,000 27 2,121,000

2

1.1 เดิมบรรจุไว� 10 550,000 14 800,000 16 940,000 17 1,140,000 16 940,000 73 4,370,000 
1.2 เพิ่มเติม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6 550,000 6 800,000 5 940,000 10 1,140,000 5 940,000 73 4,370,000

1.1 เดิมบรรจุไว� 37 27,587,000 50 31,082,000 55 33,546,000 48 30,651,000 47 31,031,000 237 153,897,000 
1.2 เพิ่มเติม  -  -  -  -  -  - 4 736,000 3 610,000 7 1,346,000 

37 27,587,000 50 31,082,000 5 33,546,000 10 31,387,000 50 31,641,000 244 155,243,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท!องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ 2563

องค/การบริหารส1วนตําบลคําสะอาด   อําเภอสว1างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร/
รวม 5 ป7ป7 2561 ป7 2562 ป7 2563 ป7 2564 ป7 2565

1. ยุทธศาสตร#การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

รวม
2. ยุทธศาสตร#การพัฒนาการค�า การลงทุนและการ

ท2องเที่ยว

รวม
3. ยุทธศาสตร# การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#เพื่อ

สร�างศักยภาพในการแข2งขัน

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 เดิมบรรจุไว� 5 640,000 10 1,270,000 17 5,550,000 9 850,000 16 7,850,000 57 16,160,000 
1.2 เพิ่มเติม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5 640,000 10 1,270,000 17 5,550,000 9 850,000 16 7,850,000 57 16,160,000

1.1 เดิมบรรจุไว� 55 33,165,000 137 84,684,000 167 100,453,000 66 26,453,000 58 24,353,000 483 269,108,000 

3

1.2 เพิ่มเติม  -  -  -  - 14 4,937,000 75 27,695,347 6 1,640,000 95 34,272,347 

55 33,165,000 137 84,684,000 167 105,390,000 66 54,148,347 5 25,993,000 578 303,380,347
113 62,872,000 217 118,766,000 260 140,576,000 145 59,181,000 142 64,261,000 877 445,656,000

14 4,937,000 75 28,431,347 9 2,250,000 102 35,618,347
113 62,872,000 217 118,766,000 274 145,513,000 220 87,612,347 151 66,511,000 979 481,274,347

รวม 5 ป7ป7 2561 ป7 2562 ป7 2563 ป7 2564 ป7 2565
ยุทธศาสตร/

4. ยุทธศาสตร/ การพัฒนาทรพัยกรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล!อมแบบบูรณาการอย1างสมดุลและยั่งยืน

รวม
5. ยุทธศาสตร/การบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รวม

รวมเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น

รวมเดิมบรรจุไว!แล!ว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02    โครงการพัฒนา 

 



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร�จังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อส&งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส&วนท-องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร-างศักยภาพในการแข&งขัน
ยุทธศาสตร
ที่  3 ยุทธศาสาตร
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

1แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท หลัก
1 โครงการส&งเสริมพัฒนาตําบลต-นแบบ เพื่อส&งเสริมการดําเนินกิจกรรม ศูนย�การ 60,000 60,000 จํานวนผู-เข-าร&วม มีศูนย�การเรียนรู- กอง

สภาเด็กและเยาวชน การพัฒนาเด็ก และเยวชน เรียนรู- 1  แห&ง กิจกรรม ด-านการพัฒนาเด็ก สวัสดิการ 4

และเยาวชนในระดับ
ตําบล

2 โครงการส&งเสริมการเรียนรู-ทักษะ เพื่อส&งเสริมและพัฒนา 1 ครั้ง/ ป;    50,000 50,000 จํานวนผู-เข-าร&วม เด็กและเยาวชนมีความกอง
ด-าน ICT ทักษะด-าน ICT แก&เด็กและ กิจกรรม รู-ด-าน ICT ได-อย&าง สวัสดิการ

เยาวชน ถูกต-อง และเหมาะสม

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด   อําเภอสว�างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท หลัก
3 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี เพื่อให-เด็กเยาวชนและ นักเรียนและ 126,000   จํานวนเด็ก เด็กเยาวชนและ กอง

นักเรียนได-มีทักษะทางดนตรี เยาวชน ตั้งแต& และเยาวชน นักเรียนได-มีทักษะทางดนตรี การศึกษาฯ
และใช-เวลาว&างให-เกิด 10-20  ป; ผู-ที่ได-รับ และใช-เวลาว&างให-เกิด
ประโยชน� ในตําบลคําสะอาด ประโยชน� ประโยชน�

4 โครงการปEองกันและควบคุมโรค เพื่อปEองกัน และควบคุม   14  หมู&บ-าน 500,000 500,000 ประชาชนในตําบลประชาชนในพื้นไม&มี สํานักปลัด
อุบัติใหม& โรคติดเชื้อชนิดใหม& คําสะอาด ผู-ติดเชื้อจากโรคอุบัติ

ใหม& 5

     -     -       - 736,000   610,000  รวม   4   โครงการ

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ.02

    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ
บาท บาท บาท บาท บาท

1 โครงการก'อสร5างรางระบายน้ํา  หมู'ที่ 3 เพื่อระบายน้ํา  ป�องกันน้ํา จํานวน 2 สาย 600,000 จํานวนครัวเรือนที่ ลดป:ญหาน้ําท'วมขัง กองช'าง

จากหน5าบ5านนายประเสริฐ ท'วมขัง  และประชาชนมีความ ได5รับประโยชน# ประชาชมีการคมนาคม

ถึง หน5าบ5านพ'อคาน  ทั้งสองข5างถนน ปลอดภัยในการใช5รถใช5ถนน ที่สะดวก

2 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา เพื่อให5ประชาชนมีน้ําบริโภค จํานวน 1 โครงการ 400,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง

6

ขุดเจาะบ'อบาดาลเพิ่ม  หมู'ที่  7 อุปโภค ใช5อย'างเพียงพอ ที่ได5ใช5น้ําประปา น้ําใช5อุปโภค บริโภค

อย'างเพียงพอ

3 โครงการก'อสร5างระบบประปาหมู'บ5าน  (ระบบหอถัง) เพื่อให5ประชาชนมีน้ําบริโภค จํานวน 1 โครงการ 500,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง

พร5อมขยายเขต  หมู'ที่ 5 อุปโภค ใช5อย'างเพียงพอ ที่ได5ใช5น้ําประปา น้ําใช5อุปโภค บริโภค

อย'างเพียงพอ

4 โครงการก'อสร5างระบบประปา (ระบบหอถัง) เพื่อให5ประชาชนมีน้ําใช5 จํานวน 1  แห'ง 640,000 จํานวนครัวเรือน  ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง

พร5อมขยายเขต  หมู'ที่ 11 บริโภคอุปโภค อย'างเพียงพอ ที่ได5ใช5น้ําประปา น้ําประปาใช5อุปโภค 

อย'างเพียงพอ

5 โครงการก'อสร5าง  /ปรับปรุงระบบประปาหมู'บ5าน เพื่อให5ประชาชนมีน้ําใช5บริโภค จํานวน 1  แห'ง 400,000 จํานวนครัวเรือน  ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง

พร5อมขยายเขตประปา    หมู'ที่ 6 อุปโภค อย'างเพียงพอ ที่ได5ใช5น้ําประปา น้ําประปาใช5อุปโภค 

อย'างเพียงพอ

แผนพัฒนาท	องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ 2563 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค'การบริหารส+วนตําบลคําสะอาด  อําเภอสว+างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร#จังหวัดสกลนคร ที่ 5 การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร#การพัฒนาขององค#กรปกครองส'วนท5องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 5 การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร#ที่ 5 ยุทธศาสตร#การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
6 โครงการก'อสร5างระบบประปาหมู'บ5าน (ระบบห'อถัง) เพื่อให5ประชาชนมีน้ําใช5บริโภค จํานวน 1  แห'ง 500,000 จํานวนครัวเรือน  ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง

พร5อมขยายเขตสู'ครัวเรือน อุปโภค อย'างเพียงพอ ที่ได5ใช5น้ําประปา น้ําประปาใช5อุปโภค 

หมู'ที่ 9 อย'างเพียงพอ

7 โครงการซ'อมสร5างระบบประปาหมู'บ5าน เพื่อให5ประชาชนมีน้ําใช5บริโภค จํานวน 1  แห'ง 500,000 500,000 จํานวนครัวเรือน  ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง

(ว'างท'อเมน)  พร5อมขยายเขตประปา  หมู'ที่ 10 อุปโภค อย'างเพียงพอ ที่ได5ใช5น้ําประปา น้ําประปาใช5อุปโภค 

อย'างเพียงพอ

8 โครงการก'อสร5างตลาดชุมชน เพื่อเปIนสถานที่   จํานวน 1 แห'ง 200,000 จํานวน ประชาชนในพื้นที่ กองช'าง

หมู'ที่ 12 จําหน'ายสินค5าอุปโภค ประชาชน มีสถานที่จําหน'าย

บริโภค ในพื้นที่ที่ได5รับ สินค5า อุปโภค บริโภค

  ประโยชน#

9 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน  1 สาย 720,000 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง กองช'าง

7

ผลผลิตทางการเกษตร จากเดิมให5เปIน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร

ถนนลาดยางแอสพัลท#ติกคอนกรีต ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ที่ได5รับ ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

บริเวณแยกร5านค5า  ม.12-หน5า รวดเร็ว และปลอดภัย ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

โรงเรียนบ5านคําสะอาด หมูที่1

10 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน  1 สาย 495,000 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง กองช'าง

ผลผลิตทางการเกษตร  จากเดิมให5แปIน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร

ถนนลาดยางแอสพัลท#ติกคอนกรีต ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ที่ได5รับ ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

บริเวณสี่แยกบ5านนายเจริญชัย ต5นสาย รวดเร็ว และปลอดภัย ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

สี่แยกบ5านนายสมบูรณ# บุญสาร หมูที่ 1

11 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน  1 สาย 394,200 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง กองช'าง

ผลผลิตทางการเกษตร  จากเดิมให5เปIน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร

ลาดยางแอสพัลท#ติกคอนกรีต ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ที่ได5รับ ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

จากหน5าโรงเรียนบ5านคําสะอาด-สี่แยกบ5าน รวดเร็ว และปลอดภัย ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

นายสมปอง  นธิศรี   หมู'ที่ 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
12 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน 1 สาย 297,000 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง กองช'าง

ผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมให5เปIน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ ผลผลิตทางการเกษตร
ถนนลาดยางแอสพัลท#ติกคอนกรีต ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ได5ประโยชน# ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

หน5าโรงเรียนบ5านคําสะอาด หมู'ที่ 1 รวดเร็ว และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย

13 โครงการก'อสร5างลานตากพืชผล เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 ลาน 981,175 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม กองช'าง
ผลิตทางการเกษตร หมู'ที่ 1 รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า

สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง
การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

14 โครงการก'อสร5างคอนกรีตเสริม เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 500,000 500,000 จํานวน การคมนาคม มีความ กองช'าง
เหล็กทางเข5าดอนปูMตา-ปMาช5า มีความสะดวก ปลอดภัย ประชาชน สะดวก ปลอดภัยขึ้น
หมู'ที่ 2 ที่ได5รับประโยชน#

15 โครงการก'อสร5างถนนลาดยางภายใน เพื่อให5การคมนาคม จํานวน 1 สาย 500,000 จํานวน การคมนาคมภายใน กองช'าง

8

หมู'บ5านดงจันทู จากหน5าบ5านนาง ภายในหมู'บ5านสะดวก ประชาชนผู5ที่ หมู'บ5านสะดวก
ผัน ภักดีราช ถึง หน5าบ5าน รวดเร็ว ได5ประโยชน# รวดเร็ว
นายประวิทย#  ต5นสาย หมู'ที่ 2

16 โครงการก'อสร5างคอนกรีตเสริม เพื่อให5การคมนาคม จํานวน 1 สาย 500,000 จํานวน การขนส'งผลผลิต กองช'าง
เหล็กจากบ5านนายธรรมดา กงซื่อ สะดวกต'อการขนส'ง ประชาชนผู5ที่ ทางการเกษตรมี
ถึง สวนยางนายสนั่น หมู'ที่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร ได5ประโยชน# ความสะดวก

รวดเร็ว

17 โครงการก'อสร5างลานตาก เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 แห'ง 400,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม กองช'าง

พืชผลทางการเกษตร หมู'ที่ 2 รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า

บริเวณห5วยไร'น5อย สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง

การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
18 โครงการซ'อม/สร5างถนนลูกรัง เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1 สาย 400,000 จํานวน การขนส'งผลผลิต กองช'าง

 พร5อมอัดบดแน'น  จากบ5านนายสลิด สะดวกต'อการขนส'ง ประชาชนผู5ที่ ทางการเกษตรมี

กาฬเสาร#  ถึง  นานายสวาท ผลผลิตทางการเกษตร ได5ประโยชน# ความสะดวก

จอมประมาณ หมู'ที่ 3 รวดเร็ว

19 โครงการซ'อม/สร5างถนนลูกรัง  พร5อม เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน  1 สาย 495,000 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง ก'องช'าง

อัดบดแน'น จากนานายบังอร มุ'งหมาย ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร

ถึงนานายหนูศิลปO  ทองคํา หมู'ที่4 ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ที่ได5รับ ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

20 โครงการก'อสร5างน้ําประปา เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา จํานวน 1 แห'ง 490,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา ก'องช'าง

9

หมู'ที่บ5าน ในพื้นที่โรงเรียน ชุมชนเพื่ออุปโภค ประชาชน ชุมชนเพื่ออุปโภค

บ5านยางคํา หมู'ที่ 5 บริโภค ในพื้นที่ที่ได5รับ บริโภค

ประโยชน#

21 โครงการก'อสร5างลานตาก เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 แห'ง 490,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม กองช'าง

พืชผลทางการเกษตร   บริเวณโรงน้ําดื่ม รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า

หมู'ที่ 5 สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง

การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

22 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให5การคมนาคม จํานวน 1 สาย 490,000 จํานวน การคมนาคม กองช'าง

เหล็ก สายสํานักสงฆ# ปMาช5า ของประชาชน มีความสะดวก ประชาชนผู5ที่ ของประชาชน มีความ

บ5านยางคํา หมู'ที่5 รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย

23 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 490,000 จํานวน การคมนาคมภายใน กองช'าง

เส5นทางข5างโรงน้ําดื่มประชารัฐ ภายในหมู'บ5านสะดวก ประชาชนผู5ที่ หมู'บ5านสะดวก

หมู'ที่ 7 รวดเร็ว ได5ประโยชน# รวดเร็ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
24 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให5การขนส'ง จํานวน 1 สาย 490,000 จํานวน การขนส'งผลผลิต กองช'าง

เสริมเหล็ก จากบ5านนาดินจี่  ถึง ดงเซียงโม  หมู'ที่ 6 ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ ทางการเกษตรมี
มีความสะดวก รวดเร็ว ได5ประโยชน# ความสะดวก
และปลอดภัย รวดเร็ว

25 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'งผลผลิตทางเกษตร  เพื่อให5การขนส'ง จํานวน 1 สาย 490,000 จํานวน การขนส'งผลผลิต กองช'าง
ลาดยางเปIนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ ทางการเกษตรมี
จากท'าปลาเป�า-วัดปMาช5า  หมู'ที่ 6 มีความสะดวก รวดเร็ว ได5ประโยชน# ความสะดวก

และปลอดภัย รวดเร็ว
26 โครงการซ'อม/สร5างถนนลูกรัง พร5อม เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 450,000 จํานวน ประชาชนผู5ใช5รถ ใช5ถนน กองช'าง

บดอัดแน'น จากบ5านนายใบ นะธิศรี ของประชาชน สะดวก ประชาชนผู5ที่ มีความสะดวก
ไปบ5านคําบอน  หมู'ที่  8 รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
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27 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีต เพื่อให5การขนส'ง จํานวน 1  สาย 500,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง
เสริมเหล็ก จากแยกบ5านนายเจริญ ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนที่ได5 การเกษตรมีความสะดวก

พรมยิ่ง ไปวัดโสกตาล (วัดปMานธีธาน) มีความสะดวก รวดเร็ว ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
หมู'ที่ 8 และปลอดภัย

28 โครงการก'อสร5างลานตาก เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 แห'ง 400,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม กองช'าง
ข5าว  และการทําตลาดส'งเสริม รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า
การเกษตร (ข5างศาลาประชาชม) สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง
หมูที่ 8 การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

29 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีต เพื่อให5การขนส'ง จํานวน 1  สาย 500,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง
เสริมเหล็ก สายบ5านคําสะอาด 2 หมู'ที่ 8 ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนที่ได5 การเกษตรมีความสะดวก

ถึงบ5านคําบอน  มีความสะดวก รวดเร็ว ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
และปลอดภัย

30 โครงการขุดลอกห5วยโสกเม็ก เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา จํานวน  1  แห'ง 200,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา กองช'าง
หมู'ที่ 8 เพื่อแก5ป:ญหาภัยแล5ง ประชาชน ใช5ในการเกษตร

ในพื้นที่ที่ได5รับ ช'วงฤดูแล5ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
31 โครงการพัฒนาศูนย#การรวบรวม เพื่อพัฒนาศูนย#กลาง จํานวน 1 ลาน 490,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม กองช'าง

กระจายสินค5าเกษตรและเชื่อม รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า
โยงการตลาดระดับชุมชน  หมูที่ 10 สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง

การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

32 โครงการซ'อมสร5างถนนลูกรัง  พร5อมบดอันแน'น เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 500,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง
จากทางหลวงชลบทหมาลเลข 2004   ถึง นาท'าน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนและ การเกษตร  ได5สะดวก
ผอ.สมใจ หมู'ที่ 10 ของประชาชนให5มีความ ผู5ที่มาท'องเที่ยว รวดเร็ว และปลอดภัย

สะดวก รวดเร็ว  ได5ประโยชน#
และปลอดภัย

33 โครงการก'อสร5างถนนลาดยางแอสพัลท#ติกจากศูนย# เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 471,000 จํานวน การคมนาคมภายใน กองช'าง
สาธิตการตลาด-สี่แยกบ5านนางทองทิพย# อุระพนม ภายในหมู'บ5านสะดวก ประชาชนผู5ที่ หมู'บ5านสะดวก
หมู'ที่ 9 รวดเร็ว ได5ประโยชน# รวดเร็ว
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34 โครงการก'อสร5างถนน  (คสล.) เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน  1 สาย 495,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต ก'องช'าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ5าน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ การเกษตรม ได5สะดวก
นางอัมรา บุญไกล - นามั่ง หมูที่ 9 ของประชาชนให5มีความ ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย

35 โครงการซ'อม/สร5างถนนขนส'งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 495,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง
ถนนลูกรัง พร5อมบด อัดแน'น จากถนนลาดยางไป ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนและ การเกษตรม ได5สะดวก
บ5านดอนเชียงยืน - นาแม'โสภา  พรมผัน  ของประชาชนให5มีความ ผู5ที่มาท'องเที่ยว รวดเร็ว และปลอดภัย
(ถนนทางไปบ5านดงต5อง) สะดวก รวดเร็ว  ได5ประโยชน#

และปลอดภัย
36 โครงการก'อสร5างลานตากพืชผล เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 แห'ง 481,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม กองช'าง

ผลิตทางการเกษตร หมู'ที่ 11 รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า
บริเวณหนองน้ําหมาก สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง

การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท

37 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'งผลผลิตทาง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 490,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต ก'องช'าง

การเกษตร จากเดิมให5เปIนถนนลาดยางแอดฟ:ลท#ติก ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนและ การเกษตรม ได5สะดวก

หมูที่ 11 ของประชาชนให5มีความ ผู5ที่มาท'องเที่ยว รวดเร็ว และปลอดภัย

สะดวก รวดเร็ว  ได5ประโยชน#

และปลอดภัย
38 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 495,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง

ผลผลิตทางการเกษตร จากเดิมให5เปIน ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนและ การเกษตรม ได5สะดวก
ถนนลาดยางแอดฟ:ลท#ติก หมูที่ 14 ของประชาชนให5มีความ ผู5ที่มาท'องเที่ยว รวดเร็ว และปลอดภัย

สะดวก รวดเร็ว  ได5ประโยชน#
และปลอดภัย

39 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 495,000 จํานวน ประชาชนผู5ใช5รถ ใช5ถนน ก'องช'าง
จากแยกปMาช5า ถึง นานางที มีฮุง  หมู'ที่ 14  ของประชาชน สะดวก ประชาชนผู5ที่ มีความสะดวก

รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
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40 โครงการซ'อม /สร5างถนนลูกรัง  ในเขตพื้นที่หมู'ที่ 14 เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 200,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง
ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ การเกษตรม ได5สะดวก
ของประชาชนให5มีความ ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย

41 โครงการซ'อม/สร5างถนนลูกรัง เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 430,000 จํานวน ประชาชนผู5ใช5รถ ใช5ถนน กองช'าง
พร5อมบดอัดแน'น จากบ5านนางทักษอร ของประชาชน สะดวก ประชาชนผู5ที่ มีความสะดวก
อุตมะชะ ถึงนานางธนาพร สุมาลัย รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
หมูที่ 11 ท'องเที่ยว ท'องเที่ยว

42 โครงการซ'อมแซมเส5นทางขนส'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 450,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต ก'องช'าง
ผลผลิตทางการเกษตร จากเดิมให5เปIนถนนลาดยาง ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ การเกษตรม ได5สะดวก
แอดฟ:ลท#ติกคอนกรีตบริเวรหน5าศาลาประชาคม ของประชาชนให5มีความ ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
หมู'ที่ 6 สะดวก รวดเร็ว  

และปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
43 โครงการซ'อมสร5างถนนลูกรัง บดอัดแน'น เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 300,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต ก'องช'าง

สายทางหนองกุงใหญ'เชื่อมต'อเส5นทาง ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ การเกษตรม ได5สะดวก

หนองกะตึบ  หมู'ที่ 12 ของประชาชนให5มีความ ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

44 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีต เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 80,000 จํานวน ประชาชนผู5ใช5รถ ใช5ถนน กองช'าง

เสริมเหล็ก แยกศาลหลักบ5าน เส5น ของประชาชน สะดวก ประชาชนผู5ที่ มีความสะดวก

ทางบ'อร5าง-คําสะอาดพัฒนาเชื่อมต'อ รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

โรงน้ําดื่มคําสะอาดพัฒนา หมูที่ 12

45 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีต เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 495,000 จํานวน ประชาชนผู5ใช5รถ ใช5ถนน กองช'าง

เสริมเหล็ก  สายบ5านคําสะอาด ไป หนองกุงใหญ' ของประชาชน สะดวก ประชาชนผู5ที่ มีความสะดวก

หมู'ที่ 12 รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
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46 โครงการก'อสร5างลานตากพืชผล เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 ลาน 280,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม ก'องช'าง

ทางการเกษตร(คอนกรีต) หมูที่ 12 รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า

บริเวณข5าง รพ.สต. คําสะอาด สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง

การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

47 โครงการก'อสร5างหอถังน้ําประปา เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา   จํานวน 1 แห'ง 350,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา กองช'าง

หมู'บ5าน  หมูที่ 13 ให5ประชาชนได5มีน้ําอุปโภค ประชาชน เพื่ออุปโภค  บริโภค

บริโภค และทําการเกษตร ในพื้นที่ที่ได5รับ และทําการเกษตร

ประโยชน# ที่เพียงพอ

48 โครงการซ'อม/สร5างถนนลูกรัง  พร5อมเกลี่ยแต'ง เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน 1 สาย 490,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต ก'องช'าง
บดอัดแน'น เส5นทางนานายเพ็ง ชินทะวัน   ถึง ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน การเกษตรม ได5สะดวก
นานายสมใจ  เทนสุนา (ห5วยวังแสง)  และจากแยก ของประชาชนให5มีความ ในพื้นที่ที่ได5รับ รวดเร็ว และปลอดภัย
นาแม'บุษบา แสงกล5า ถึงนาพ'อบุญไทย  แสงเขียว สะดวก รวดเร็ว  ประโยชน#
หมู'ที่  13 และปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
49 โครงการก'อสร5างลานตากพืชผล เพื่อเปIนศูนย#กลางในการ จํานวน 1 ลาน 345,000 จํานวน มีศูนย#กลางรวบรวม ก'องช'าง

ทางการเกษตร  สถานที่สวน รวบรวมและกระจาย ประชาชนผู5ที่ และกระจายสินค5า
หลวงบ5านปลวก หมูที่ 13 สินค5าเกษตรและเชื่อมโยง ได5ประโยชน# เกษตรและเชื่อมโยง

การตลาดระดับชุมชน การตลาดระดับชุมชน

50 โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 200,000 จํานวน ประชาชนผู5ใช5รถ ใช5ถนน กองช'าง

สายข5างบ5านนานสักชัย    หมู'ที่ 13 ของประชาชน สะดวก ประชาชนผู5ที่ มีความสะดวก

รวดเร็ว  และปลอดภัย ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

51 โครงการซ'อม/สร5างถนนลูกรัง สายวัด เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 300,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง
โสกตาล ไปห5วยบง  หมู'ที่ 8 มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น

ประโยชน#
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52 โครงการก'อสร5างระบบประปาหมู'บ5าน (ระบบหอถัง) เพื่อให5ประชาชนในพื้นที่ 1  แห'ง 450,000 จํานวนครัว ประชาชนที่อยู'ห'างไกล กองช'าง

พร5อมขยายเขต หมู'ที่ 12 มีน้ําอุปโภค อย'างเพียงพอ เรือนที่ได5รับ จากหมู'บ5านมีน้ําใช5

ประโยชน# อย'างเพียงพอ

53 โครงการซ'อมสร5างถนนสายหน5าวัดอัมพวัน เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 500,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง
บ5านปลวก ถึง สวนหลวง หมู'ที่ 13 จากเดิม มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น
ให5เปIนถนนลาดยางแอสฟ:ลส#ติก ประโยชน#

54 โครงการก'อสร5างถนน คสล. สายหน5าบ5านนายสุบิน เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 500,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง
นายสุบิน แววศรี  หมู'ที่ 14 มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น

ประโยชน#

55 โครงการก'อสร5างถนน คสล. สายบ5านปลวก-ปMาช5า เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 500,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง
บ5านปลวก  หมู'ที่  14 มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น

ประโยชน#

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
56 โครงการก'อสร5างถนน คสล.  ข5างวัดบ5านน5อย เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 500,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง

หมู'ที่  8 มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น

ประโยชน#

57 โครงการต'อเติมโรงน้ําดื่มบ5านหนองหมากแซว เพื่อให5มีพื้นที่ในการ 1  แห'ง 300,000 ประชาชนผู5 มีพื้นที่ไว5ให5บริการ กองช'าง

หมู'ที่ 10 ใช5งานเพิ่มมากขึ้น มารับบริการ ประชาชน และพื้น

น้ําดื่มจากโรง ใช5สอยของโรงน้ําดื่ม

น้ําดื่ม มากขึ้น

58 โครงการขยายเสียงตามสาย หอกระจายข'าวหมู'บ5าน เพื่อให5ประชาชนที่ 1  โครงการ 500,000 จํานวนประชา ประชาชนได5รับ กองช'าง

หมู'ที่ 10 ได5รับข'าวสารอย'างทั่วถึง ชนที่ได5รับ ข'าวสารกันอย'างทั่ว

ประโยชน# ถึง
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59 โครงการก'อสร5างระบบน้ําประปาหมู'บ5าน เพื่อให5ประชาชนในพื้นที่ 1  แห'ง 500,000 จํานวนครัว ประชาชนที่อยู'ห'างไกล กองช'าง

(ระบบหอถัง) พร5อมขยายเขต  บ5านปลวก มีน้ําอุปโภค อย'างเพียงพอ เรือนที่ได5รับ จากหมู'บ5านมีน้ําใช5

หมู'ที่  4 ประโยชน# อย'างเพียงพอ

60 โครงการขยายเขตน้ําประปาหมู'บ5าน เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา   จํานวน 1 แห'ง 500,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา กองช'าง
หนองหมอกแซว  หมู'ที่ 3 ให5ประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค ประชาชน เพื่ออุปโภค  บริโภค

บริโภค และทําการเกษตร ในพื้นที่ที่ได5รับ และทําการเกษตร
ประโยชน# อย'างเพียงพอ

61 โครงการสร5างถนน คสล. สายบ5านแม'น5อม  โซTเงิน เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 53,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง

หมู'ที่ 12 มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น

ประโยชน#

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
62 โครงการก'อสร5างถนนลูกรัง จากโรงน้ําดื่ม  ถึง เพื่อให5การคมนาคม 1  สาย 500,000 จํานวนประชา การคมนาคม มีความ กองช'าง

นานายสันตื  บุญสอน   หมู'ที่ 14 มีความสะดวก ปลอดภัย ชนที่ได5รับ สะดวก ปลอดภัยขึ้น

ประโยชน#

63 โครงการก'อสร5างระบบน้ําประปาหมู'บ5าน เพื่อให5ประชาชนได5ใช5 1  โครงการ 400,000 จํานวนประชา ประชาชนได5ใช5น้ํา กองช'าง

(ระบบหอถัง) พร5อมขยายเขต  บ5านปลวก น้ําประปาหมู'บ5านในการ ชนที่ได5รับ จากประปาหมู'บ5าน

หมู'ที่  8 อุปโภค สะดวกขึ้น ประโยชน# สะดวกขึ้น

     -     - 4,460,000 24,487,375 
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  รวม   63   โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
1 โครงการฝVกอบรม เพื่อเสริมสร5างศักยภาพ 1 ครั้ง/ปW 300,000         300,000          300,000 จํานวนผู5เข5า เจ5าพนักงานป�องกันฯ สํานักปลัด

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และความเข5มแข็ง ให5มี รับการฝVกอบรม มีผู5ช'วยในการปฎิบัติ
บุคลากรสามารถปฎิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพ
หน5าที่ช'วยเหลือเจ5าพนักงาน
ป�องกันฯ ให5มีประสิทธิภาพ

2 โครงการก'อสร5างโรงจอดรถกระเช5า  เพื่อให5มีสถานที่จอดรถ  จํานวน 1  แห'ง 600,000 จํานวนรถกระเช5า มีสถานที่จอดรถ กองช'าง
 และ รถบรรทุกน้ํา  พร5อมห5องเก็บ รักษารถยนต#จากแสงแดด และรถบรรทุกน้ํา รถกระเช5าและรถบรรทุกน้ํา

เครื่องมือ อุปกรณ# ให5รถยนต#มีอายุการใช5งานที่ และมีเปIนการรักษารถยนต#

ยาวนาน  เพื่อเก็บวัสดุ ให5มีอายุการใช5งานทียาวนาน
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อุปกรณ#และเครื่องมื่อต'าง ๆ
3 โครงการก'อสร5างสถานีสูบน้ําดับเพลิง เพื่อให5มีสถานที่รับน้ําเพื่อใช5 จํานวน  1  แห'ง 400,000 จํานวน มีสถานีรับน้ําเพื่อใช5ในงาน กองช'าง

บริการประชาชนในการอุปโภค ประชาชน บริการประชาชนในพื้นที้

และใช5ในงานป�องกันภัยฯ ในพื้นที่ที่ได5รับ
ผลประโยชน#

4 โครงการปรับปรุงอาคารป�องกัน เพื่อให5อาคารป�องกันมีพื้นที่ใช5สอย  จํานวน  1  แห'ง 200,000 จํานวน ประชาชน ความพึงพอใจของประชาชน ก'องช'าง
เปIนสัดส'วน  ผู5มาใช5บริการ ต'อสถานที่รับบริการ

     -     - 300,000     1,500,000   300,000  รวม   4   โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



3  แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ
บาท บาท บาท บาท บาท

1 โครงการปลูกปMาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร5างความตระหนัก พื้นที่ 30,000 30,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด

ให5กับประชาชนได5รู5จักคุณประโยชน# สาธารณในเขต ผู5ที่เข5าร'วมโครงการ ได5รู5จักคุณประโยชน#

และโทษของ การตัดไม5ทําลายปMา ตําบลคําสะอาด และโทษของการตัดไม5

โดยให5มีส'วนร'วมในการรณรงค#ลด ทําลายปMา  

ป:ญหาภาวะโลกร5อน และเพื่อบรรเทา

ป:ญหาผลกระทบจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2 โครงการอนุรักษ#พันธุกรรมพืช เพื่อสร5างความเข5าใจ และทําให5ตระหนัก ปMาไม5ในพื้นที่ 30,000            30,000        จํานวนประชาชน ประชาชนมีความเข5าใจ สํานักปลัด
ถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชต'างๆ ตําบลคําสะอาด ผู5เข5าร'วมโครงการ และทําให5ตระหนักถึง

ที่มีอยู'ในประเทศไทย ความสําคัญของพันธุ

กรรมพืชต'างๆที่มีอยู'

ในพื้นที่
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3 โครงการต'อเติมห5องเก็บของ เพื่อเก็บงานเอกสารทาง  จํานวน 1  แห'ง 250,000 มีทีเก็บเอกสารงาน กองช'าง
ขนาดกว5าง 5 เมตร ยาว 6.25 เมตร การเงิน เอกสารงานพัสดุ งานกองคลัง การเงิน งานพัสดุ
ข5างอาคารสํานักงาน อบต. หลังใหญ' เอกสารงานจัดเก็บรายได5 งานจัดเก็บรายได5 

ของกองคลัง

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพ5นหมอกควัน เพื่อใช5ในการพ5นหมอก  จํานวน 5  เครื่อง 177,000 118,000 ประชาชนใน ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด
ควัน ป�องกันโรคติดต'อ พื้นที่ตําบล ไม'เปIนโรคติดต'อ
เช'นโรคไข5เลือดออก คําสะอาด

     -     - 177,000     428,000      60,000  รวม   4  โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



4  แผนงานการศึกษา
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ
บาท บาท บาท บาท บาท

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. เพื่ออุดหนุนโรงเรียน  จํานวน  6  แห'ง 180,000 180,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

สพฐ. ในพื้นที่ ในการทํา นักเรียนที่ได5รับ ได5เรียนรู5 ได5รับการ
โครงการ/กิจกรรมของ ประโยชน#จาก ฝVกฝน ทักษะต'าง ๆ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม
เรียนรู5 ของเด็ก ที่ดําเนินการ

2 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ให5กับ ศพด. เพื่อบรรเทาความร5อน  จํานวน  7  แห'ง 1,000,000 1,000,000 จํานวนเด็ก เด็กใน ศพด. มี กองการศึกษาฯ

ทั้ง 7  แห'ง ให5กับเด็กใน ศพด. ใน ศพด. ที่ได5รับ สมาธิในการเรียนรู5

ประโยชน#จาก มากขึ้น

     -     -          - 1,180,000   1,180,000
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5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ
บาท บาท บาท บาท บาท

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรม  จํานวน  1  แห'ง 50,000 50,000 โครงการ ประชาชนได5สืบสาน กองการศึกษาฯ

สว'างแดนดิน อําเภอสว'างแดนดิน กิจกรรมที่สภา ประเพณีวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอําเภอ ของท5องที่สืบต'อไป
สว'างแดนดิน
ดําเนินการ

     -     -          - 50,000        50,000  รวม   1   โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

  รวม   2   โครงการ



6  แผนงานเกษตร
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
1 โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเปIนแปลงสาธิตการทําการเกษตร  จํานวน  1  แห'ง 50,000 50,000 ประชาชนผู5ที่สนใจ ประชาชนสามารถนํา สํานักปลัด

แบบผสมผสาน สาธิตการจัดทําแปลง เข5าศึกษาการทํา ความรู5ไปพัฒนาและ

ทฤษฎีใหม' และเปIนการบริหารจัดการ เกษตรแบบผสม ปฏิบัติทางการด5าน

ที่ดินและน้ํา สําหรับการทําการเกษตร ผสาน เกษตรให5เกิดอาชีพ

ที่มีที่ดินขนาดเล็ก ที่ยังยืนได5

     -     -          - 50,000        50,000

4,937,000 27,695,375 1,640,000
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รวมทั้งสิ้น  75  โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

  รวม   1   โครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

โครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพ 



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร
จังหวัดสกลนคร ที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส'วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564) ที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

    1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาด หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ว0าจะได�รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

บาท บาท บาท บาท บาท

1 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล เพื่อให�ประชาชนมีน้ําใช� จํานวน 63 แห'ง 118,000,000 จํานวนบ'อ เกษตรกรมีน้ําประปา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การเพิ่มเติม

เพื่อการเกษตร เพื่อทําการเกษตร และเลี้ยงสัตว
 ใช�เพื่อการเกษตร เขต 10 อุดรธานี

ด�วยพลังงานแสงอาทิตย
 เพียงพอ หรือหน'วยงานอื่นที่

ที่เกี่ยวข�อง

2 โครงการก'อสร�างถนน เพื่อพัฒนาเส�นทางขนส'ง 1 สาย 9,984,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กรมส'งเสริมท�องถิ่น การเพิ่มเติม

พาราแสฟ>ลท
ติกคอนกรีต ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู�ที่ การเกษตรม ได�สะดวก หรือหน'วยงานอื่นที่

สายหนองกระตึบ  หมู'ที่ 12 ของประชาชนให�มีความ ได�ประโยชน
 รวดเร็ว และปลอดภัย

ขนาดผิดจราจรกว�าง 4 เมตร สะดวก รวดเร็ว  

ระยะทางยาวรวม 3,200 ม. และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ0านมา

องค�การบริหารส0วนตําบลคําสะอาด  ตําบลคําสะอาด  อําเภอสว0างแดนดิน

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563



ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาด หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ว0าจะได�รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

บาท บาท บาท บาท บาท

3 โครงการก'อสร�างถนน เพื่อพัฒนาเส�นทางขนส'ง 1 สาย 4,274,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กรมส'งเสริมท�องถิ่น การเพิ่มเติม

พาราแสฟ>ลท
ติกคอนกรีต ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู�ที่ การเกษตรม ได�สะดวก หรือหน'วยงานอื่นที่

สายภูกระแต - คําสะอาด ของประชาชนให�มีความ ได�ประโยชน
 รวดเร็ว และปลอดภัย

หมู'ที่ 13 สะดวก รวดเร็ว  

ขนาดผิดจราจรกว�าง 4 เมตร และปลอดภัย

ระยะทางยาวรวม 3,200 ม.

4 โครงการก'อสร�างถนน เพื่อพัฒนาเส�นทางขนส'ง 1 สาย 9,984,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กรมส'งเสริมท�องถิ่น การเพิ่มเติม

พาราแสฟ>ลท
ติกคอนกรีต ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู�ที่ การเกษตรม ได�สะดวก หรือหน'วยงานอื่นที่

สายคําสะอาด - ภูกระแต ของประชาชนให�มีความ ได�ประโยชน
 รวดเร็ว และปลอดภัย

หมู'ที่ 12 สะดวก รวดเร็ว  

ขนาดผิดจราจรกว�าง 4 เมตร และปลอดภัย

ระยะทางยาวรวม 3,200 ม.

5 โครงการก'อสร�างถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาเส�นทางขนส'ง 1 สาย 500,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กรมส'งเสริมท�องถิ่น การเพิ่มเติม

สายบ�านธาตุโสภา หมู'ที่ 11 ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู�ที่ การเกษตรม ได�สะดวก หรือหน'วยงานอื่นที่

ขนาดกว�าง 4 ม. ของประชาชนให�มีความ ได�ประโยชน
 รวดเร็ว และปลอดภัย

ระยะทางยาว 1,970 ม. สะดวก รวดเร็ว  

หน�า 0.28 ม. และปลอดภัย

6 โครงการก'อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให�การคมนาคม  / จํานวน 1 สาย 10,000,000 จํานวน ประชาชนขนส'งผลผลิต กองช'าง การเพิ่มเติม

จากหน�า ศพด.บ�านหนองหมากแซว ไปวัดคําแก' การขนส'งผลผลิตทาง ประชาชนที่ได� การเกษตรมีความสะดวก

หมู'ที่ 10 การเกษตร มีความ ประโยชน
 รวดเร็ว และปลอดภัย

สะดวก และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ0านมา



ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาด หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ว0าจะได�รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

บาท บาท บาท บาท บาท

7 โครงการก'อสร�างคลองส'งน้ํา เพื่อให�ประชาชนมีน้ําใช�บริโภค จํานวน 1  แห'ง 5,000,000 จํานวนครัวเรือน  ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง การเพิ่มเติม
จากห�วยคําปลาฝา อุปโภค อย'างเพียงพอ ที่ได�ใช�น้ําประปา น้ําประปาใช�อุปโภค 
หมู'ที่ 7  หมู'ที่ 8 อย'างเพียงพอ

8 โครงการก'อสร�างคลองส'งน้ํา เพื่อให�ประชาชนมีน้ําใช�บริโภค จํานวน 1  แห'ง 5,000,000 จํานวนครัวเรือน  ประชาชนในพื้นที่มี กองช'าง การเพิ่มเติม
จากห�วยคําชนมาหนองน้ํา อุปโภค อย'างเพียงพอ ที่ได�ใช�น้ําประปา น้ําประปาใช�อุปโภค 
หมาก อย'างเพียงพอ

     -     - 162,742,000   

งบประมาณและที่ผ0านมา

  รวม   8   โครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ� 



เป�าหมาย หน	วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อโต�ะทํางานเหล็ก จํานวน   1  ตัว 9,000 สํานักปลัด

ทั้วไป ของสํานักปลัด
อบต.คําสะอาด 

2 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อโต�ะทํางาน จํานวน  3  ตัว 1,500 สํานักปลัด
ทั้วไป ของสํานักปลัด

อบต.คําสะอาด 
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3 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อเก0าอี้ทํางาน จํานวน   4  ตัว 3,300 9,900 สํานักปลัด
ทั้วไป สํานักปลัด

อบต.คําสะอาด

4 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อตู0เก็บเอกสาร จํานวน  5  ตัว 11,000 16,500 สํานักปลัด
ทั้วไป สํานักปลัด

อบต.คําสะอาด

5 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ0าน จัดซื้อเครื่องซักผ0า จํานวน   1  ตัว 10,000 สํานักปลัด
ทั้วไป งานนครัว สํานักปลัด

อบต.คําสะอาด

แบบ  ผ.03

งบประมาณและที่ผ	านมา

บัญชีครุภัณฑ�
แผนพัฒนาท3องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1  พ.ศ 2563

องค�การบริหารส	วนตําบลคําสะอาด



เป�าหมาย หน	วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน  2  เครื่อง 22,000 22,000 สํานักปลัด

ทั้วไป สําหรับประมวลผล

7 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร� จํานวน  4 เครื่อง 7,000 7,000 สํานักปลัด
ทั้วไป เลเซอร�

8 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องสํารองไฟฟ9า จํานวน  2  เครื่อง 2,500 2,500 สํานักปลัด
ทั้วไป
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9 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อใช0ในงานราชการ จํานวน   1  คัน 854,000 กองคลัง
ทั้วไป และขนส>ง ของกองคลัง

อบต.คําสะอาด

10 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน โต�ะทํางานเหล็ก จํานวน   1  ตัว 9,000 กองคลัง
ทั้วไป ของกองคลัง

อบต.คําสะอาด

11 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เก0าอี้ทํางาน จํานวน   3  ตัว 9,900 กองคลัง
ทั้วไป กองคลัง

อบต.คําสะอาด

12 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน โต�ะทํา จํานวน   1  ตัว 3,500 กองคลัง
ทั้วไป ของกองคลัง

อบต.คําสะอาด

งบประมาณและที่ผ	านมา



เป�าหมาย หน	วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร� จํานวน  1  เครื่อง 8,900 กองคลัง

ทั้วไป เลเซอร�

14 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน  1  เครื่อง 22,000 กองคลัง
ทั้วไป สําหรับประมวลผล

15 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้อตู0เก็บเอกสาร จํานวน  4  ตัว 11,000 11,000 กองคลัง
ทั้วไป สํานักปลัด
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16 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน  1  เครื่อง 17,000 สํานักปลัด
สําหรับประมวลผล

17 แผนงานรักษาความ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ9าและวิทยุ เพื่อจัดหาเครื่องลําโพง จํานวน  1  เครื่อง 10,000 สํานักปลัด
สงบภายใน เคลื่อนที่

18 แผนงานรักษาความ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ9าและวิทยุ เพื่อจัดหาเครื่องรับส>ง จํานวน  1  เครื่อง 24,000 สํานักปลัด
สงบภายใน วิทยุชนิดติดรถยนต�

งบประมาณและที่ผ	านมา



เป�าหมาย หน	วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 แผนงานรักษาความ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ9าและวิทยุ เพื่อจัดหาเครื่องรับส>ง จํานวน  1  เครื่อง 10,000 สํานักปลัด

สงบภายใน วิทยุ ชนิดประจําที่

20 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาพัดลมติดผนัง จํานวน 7 ศูนย� 30,000 กอง
ให0กับ ศพด. 2 แห>ง การศึกษา

21 แผนงานสร0างความ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อจัดหาอุปกรณ�อ>านบัตร จํานวน  2  เครื่อง 1,400 กอง
เข0มแข็งของชุมชน อุปกรณ�อ>านบัตรแบบ สวัสดิการ

อเนกประสงค� สังคม

27

22 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดซื้อโทรศัพท� จํานวน  2  ตัว 24,000 กองคลัง
ทั้วไป เคลื่อนที่  

23 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อใช0ในงานราชการ จํานวน   1  คัน 854,000 สํานักปลัด
ทั้วไป และขนส>ง อบต.คําสะอาด

(รถส>วนกลาง)

งบประมาณและที่ผ	านมา
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