
 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโลจิสติกเชือ่มโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
   1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล.  รูปตัวยู    
จากสี่แยกวัดลำดวน  
ข้างหน้าบ้านนายไพโรจน์       
ศรีภูมิภักติ ์ ไปหน้าบ้าน
นายเนตร   ศรีทัดจันทา   
ภายในหมู่บ้าน   บ้านเดื่อ   
หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย              

 (เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู จากสี่แยกวัด
ลำดวน  ข้างหน้า
บ้านนายไพโรจน์       
ศรีภูมภิักติ์  ไปหนา้
บ้านนายเนตร   ศรี
ทัดจันทา   ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านเดื่อ   
หมู่ที่ 2 
๒.เพื่อสามารถ
ระบายน้ำไดส้ะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.รูปตัวยู จากสี่แยกวัดลำดวน  
ข้างหน้าบ้านนายไพโรจน์  ศรีภูมิ
ภักต์ิ  ไป หน้าบ้านนายเนตร  ศรี
ทัดจันทา  ขนาดกว้างภายใน 
0.40 เมตร  ยาว 75.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ 
และบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้างภายใน 1.00 x 2.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร  พร้อมฝาปิดบ่อพักระบาย
น้ำ จำนวน  1 บ่อ และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเด่ือ 
กำหนด)  

- - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

มีรางระบาย 
น้ำ ค.ส.ล. ที่

สามารถ
ระบายน้ำได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๕๗ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ โครงการปรับปรุงขยายเขต
ประปาหมู่บ้านน้อย   จาก
หน้าวัดโนนสว่าง ไป นา
หลุม  ภายในหมู่บ้าน    
บ้านน้อย  หมูท่ี่ 1  ตำบล
บ้านเดื่อ   อำเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย 

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
ขยายเขตประปา
หมู่บ้านน้อย   
จากหน้าวัดโนน
สว่าง ไป นาหลุม  
ภายในหมู่บ้าน    
บ้านน้อย  หมู่ที่ 1    

โดยทำการปรับปรุง
ขยายเขตประปา
หมู่บ้านน้อย จาก
หน้าวัดโนนสว่าง ไป 
นาหลุม โดยทำการ
ขุดดินวางท่อเมน
ประปา ท่อ พีวีซี. ชั้น 
8.5   ขนาด Ø 2 นิ้ว  
ยาว 1,350 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ
ท่อ และกลบดินหลัง
ท่อ  (รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ
กำหนด) 
  

- - ๑๑๐,๐๐๐ - - โครงการ
ปรับปรุง
ขยายเขต
ประปา
หมู่บ้าน
น้อย   
จากหน้า
วัดโนน
สว่าง ไป 
นาหลุม  
จำนวน ๑ 
โครงการ 

ประชาชน
ภายในพ้ืนที่
มีน้ำอุปโภค-

บริโภค
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๕๘ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. สายทางโคกบ้าน
ม่วง หน้าบ้านนายเกรียง
ไกร บุปผา– หน้าบ้านนาย
ไวยพร อาสาเน ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.สาย
โคกบ้านม่วง หน้า
บ้านนายเกรียงไกร 
บุปผา– หน้าบ้าน
นายไวยพร อาสา
เน ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ทึ่ 3 
 ๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  

โดยทำการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เท
ทับถนน ค.ส.ล.เดิม  ผิวจราจร
กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 148 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 592 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.บ้านเด่ือกำหนด) 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเด่ือ 
กำหนดใช้แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (แบบ
มีรอยต่อตามยาว)แบบเลขที่  ทถ - 
2 - 203 (และเพื่อความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานโดยได้ยกเลิกชั้น
ดินถมคันทางและรองพื้นทางเดิม 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % 
STANDARD PROCTOR 
DENSITY เป็น ปรับผิวถนน ค.ส.ล. 
เดิมของกรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม ) 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ถนน       
ค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน  
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๕๙ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. สายทางไปวัดป่า 
อนาลโย (ต่อจากโครงการ
เดิม) หน้าบ้านนางคำเพ็ง 
แก้วอินทรตา (แยกจาก
ถนนลาดยางของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๑) 
ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้าง
หลวง หมู่ที่  4 ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน  ค.ส.ล. สาย
ทางไปวัดป่าอนาล
โย (ต่อจาก
โครงการเดิม) 
หน้าบ้านนางคำ
เพ็ง แก้วอินทรตา
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสร้างหลวง  
หมู่ที่ 4 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
  

โดยทำการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล.  ผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ 
เมตร ยาว 47.๕๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1๙๐ ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
๐.๕๐เมตรและป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือ กำหนดใช ้ แบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน 
(แบบมีรอยต่อตามยาว) แบบ
เลขที่  ทถ - 2 - 203 (และ
เพื่อความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานได้ยกเลิกชั้นดินถม
คันทางและรองพื้นทางเดิม
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95% 
STANDARDPROCTOR 
DENSITY เป็นปรับเกลี่ย
ตกแต่งผิวทางลูกรังเดิมของ
กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม ) 

- 100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ ถนน       
ค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน  
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๖๐ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  
ภายในซอยหน้าบ้านนาย
ปราวี อรรคะ ภายใน
หมู่บ้านเสี่ยน หมู่ที ่ 5 
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล.รูปตวัยู 
ภายในซอยหน้า
บ้านนายปราวี 
อรรคะ ภายใน
หมู่บ้านเสี่ยน   
หมู่ที่ 5 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
กว้างภายใน ๐.3๐ เมตร 
ยาว 68 เมตร หนา ๐.๑0 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ 
และทำการก่อสร้างราง
ระบายนำ้รูปตัวว ี ค.ส.ล.-
ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตรและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเด่ือ กำหนด
ใชแ้บบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รางระบายน้ำ ค.ส.ล.
รูปตัวยู ย่านชุมชน แบบ
เลขที่  ทถ - 5 – 301 ของ
กรมทางหลวงชนบท  
กระทรวงคมนาคมและใช้
แบบฝาปิดรางระบายน้ำ 
แบบมาตรฐานงานกอ่สร้าง
ของท้องถิ่น  แบบเลขที่ ท 2 
- 13 ของ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ) 

- 1๙0,0๐๐ - - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๖๑ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
สี่แยกหน้าบ้านนายไมตรี 
วงค์คำภา ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเทวี หมู่ที่  ๗    ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู  
สี่แยกหน้าบ้าน
นายไมตรี วงค์คำ
ภา ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเทวี หมู่ที่ ๗ 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่แยกหน้าบ้าน 
นายไมตรี วงศ์คำภา  ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร  ยาว 62.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร  พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และทำการปรับดิน เท 
ค.ส.ล. ขยายขอบถนน ค.ส.ล. 
กว้างเฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร  
ยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.18 
ตารางเมตร และบ่อพักระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 1.00 x 
2.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  พร้อมฝาปิด
บ่อพักระบายน้ำ จำนวน  1 บ่อ 
พร้อมทำการทุบรื้อถนน ค.ส.ล. 
เดิมออก และวางท่อระบายน้ำ ค.
ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3  
ขนาดท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร  
จำนวน  1 จุด รวมทั้งหมด 6.00 
ท่อน พร้อมขุดดิน วาง เรียงท่อ ยา
แนวรอยต่อท่อและกลบดินหลังท่อ  
และทำการเท ถนน ค.ส.ล. ใหม่ 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเด่ือ
กำหนด) 

- - ๒๓๙,000 - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๖๒ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. สายทางบ้านนาย
เด่น บัวจำนง – ดอน
นกเขาภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนขม หมู่ที ่ ๘ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๘) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ้านนายเด่น 
บัวจำนง – ดอน
นกเขา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอน
ขม หมู่ที่  ๘ 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 
  

โดยทำการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕๙๒ ตารางเมตร พร้อม
เกลี่ยตกแต่งดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเด่ือ กำหนด
ใช้ แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  ถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อ
ตามยาว) แบบเลขที่  ทถ - 
2 - 203 ( และเพื่อความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
โดยได้ยกเลิกชั้นดินถมคัน
ทางและรองพื้นทางเดิม บด
อัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % 
STANDARD PROCTOR 
DENSITY เป็น ปรับผวิถนน 
ค.ส.ล. เดิม) ของ กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม ) 

- ๓๐0,0๐๐ ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ถนน      
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนน     
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๖๓ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. สายทางเลียบคลอง
ส่งน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าบ้านเดื่อ- บ้านเสี่ยน 
– ไปหนองนาตู้ดี (นค.ถ 
76-๐๐๔)ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  ๙   
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สาย
ทางเลียบคลองส่ง
น้ำของสถานนีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน
เดื่อ- บ้านเสี่ยน – 
ไปหนองนาตู้ดี  
(นค.ถ 76-๐๐๔) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน 
 หมู่ที่  ๙ 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕๗๐ ตารางเมตร พร้อม
เกลี่ยตกแต่งดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเด่ือ กำหนด
ใชแ้บบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อ
ตามยาว) แบบเลขที่  ทถ – 
2 – 203 (และเพือ่ความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
ได้ยกเลิกชั้นดินถมคันทาง
และรองพื้นทางเดิมบดอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 95 % 
STANDARDPROCTOR 
DENSITYเป็นปรับเกลี่ย
ตกแต่งผิวทางลูกรังเดิม ของ 
กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม )   

- ๓๐0,0๐๐ ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ถนน      
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนน     
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๖๔ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หน้าบ้านนางหนูวาส น้อย
ทรง– หน้าบ้านนายวิชัย 
สิมมะลี (ต่อโครงการเดิม) 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3  ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.
รูปตัวยู หน้าบ้าน
นางหนูวาส น้อย
ทรง– หน้าบ้าน
นายวิชัย สิมมะลี
(ต่อโครงการเดิม)  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที ่3 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.
รูปตัวยู นางหนูวาส  
น้อยทรง  -  หน้า
บ้าน  นายวิชัย   สิม
มะลี (ต่อโครงการ
เดิม) ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร  
ยาว 74.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด) 

- - ๒๘๕,000 - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๖๕ 



 
 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยู  
หน้าบ้านนายกฤษกรณ์ 
สอนพงษ์ (ต่อโครงการ
เดิม) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
สร้างหลวง หมู่ที่ ๔  ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.
รูปตัวยู 
หน้าบ้านนายกฤษ
กรณ์ สอนพงษ์ 
(ต่อโครงการเดิม) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสร้างหลวง 
หมู่ที่ ๔  
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำและป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ
กำหนด)  

- - ๒๒๙,๔๐๐ - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๖๖ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หน้าบ้านนายแสวง ราช
น้อย – เลียบคลองส่งน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน 
หมู่ที่  5 ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู
หน้าบ้านนาย
แสวง ราชน้อย – 
เลียบคลองส่งน้ำ
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน       
หมู่ที่ 5 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
กว้างภายใน 1.00 เมตร  
ยาว 22.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.55 
เมตร พร้อมฝาปิดรางระบาย
น้ำและวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล.  ชั้น ๓  ขนาดท่อ Ø 
0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 
1 จุด รวมทั้งหมด 2 ท่อน 
พร้อมขุดดินวางเรียงท่อยา
แนวรอยตอ่ท่อและกลบดิน
หลังท่อและป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือ กำหนดใช ้ แบบ
มาตรฐานท่อระบายน้ำ , ราง
ระบายนำ้ของ เทศบาล , 
สุขาภิบาลและองค์การ
บริหารสาวนจังหวัดแบบ
เลขที่ ท. 107  แบบไม่ตอก
เสาเข็มของกองคลังส่วน
ท้องถิ่นกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย ) 

- 1๑0,000 1๑0,000 1๑0,000 1๑0,000 รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๖๗ 

๖๖ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1๒ โครงการปรับปรุงถนน    
ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. รูปตวัยู  หน้า
โรงเรียนบ้านน้อย  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย  หมู่ที่ 1  
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ   จังหวัดหนองคาย 

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. และ 
รางระบายน้ำ    
ค.ส.ล. รูปตวัยู  
หน้าโรงเรียนบ้าน
น้อย  ภายใน
หมู่บ้านบ้านน้อย  
หมู่ที่ ๑ 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. 
และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หน้าโรงเรียนบ้านน้อย  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบล
บ้านเด่ือ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย  โดยทำการปรับปรุง 
ถนน ค.ส.ล. ทับผิวถนน ค.ส.ล. 
เดิม สายทางหน้าโรงเรียนบ้าน
น้อย  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.40 
– 6.80 เมตร  ยาว 63.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 387.90 
ตารางเมตร และทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด
กว้างภายใน 0.30 เมตร  ยาว 
67.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.๔5 เมตร  พร้อมฝาปิด
รางระบายน้ำ และทำการรื้อขอบ
ผนังรางระบายน้ำออกทิ้ง พร้อม
ทำการเทผนัง ค.ส.ล. สูงข้ึนเฉลี่ย 
0.25 เมตร ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร  ยาว 63.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  พร้อมทำการ
คอนกรีตปรับก้นรางระบายน้ำใหม่
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเด่ือ 
กำหนด )  

- ๔๖๖,๐๐๐ ๔๗๙,๐๐๐ - - ถนน     
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 
และราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

๑.มีถนน      
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก
๒.ราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๖๘ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1๓ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล.  รูปตัวยู  
หน้าบ้านนายนิคม  ศรีภูมิ
ภักติ์ – หน้าบ้านนางวรา
ภรณ์  ขันเขต   ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเดื่อ   หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านเดื่อ   อำเภอท่า
บ่อ   จังหวัดหนองคาย              
 ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู
หน้าบ้านนายนิคม  
ศรีภูมิภักติ์ – หน้า
บ้านนางวราภรณ์  
ขันเขต   ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเดื่อ   
หมู่ที่ 2   
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยูหน้าบ้านนายนิคม   
ศรีภูมภิักติ์ – หน้าบ้าน    
นางวราภรณ์  ขันเขต   
ภายในหมู่บ้าน  บ้านเดื่อ  
หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย โดยทำการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร  
ยาว 78.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมฝาปิด
รางระบายนำ้ และป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
กำหนด)  

- - ๓๐๐,000 - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๖๙ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1๔ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หลังบ้านนางเกศร บุตรศรี 
– ร้านเกมส์ซันเดย์ ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
5 ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู
หลังบ้านนางเกศร 
บุตรศรี – ร้าน
เกมส์ซันเดย์ 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 5 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๓๐ เมตร ยาว 
๓๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๔๐ เมตร พร้อมฝา
ปิดรางระบายน้ำ 
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- - ๘๗,000 - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๐ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
บ้านนายแวววาว วงษ์คำ– 
บ้านนางขวัญใจ ชัยแสง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3  ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู บ้านนาย
แวววาว วงษ์คำ– 
บ้านนางขวัญใจ 
ชัยแสง ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ ค.ส.ล. รูปตัวยู  
ขนาดกวา้งภายใน 0.30 
เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายนำ้ และบอ่พักระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ขนาดกวา้งภายใน 
0.80 x 0.80 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร  พร้อมฝาปิดบอ่พัก
ระบายนำ้ จำนวน 3 บ่อ 
พร้อมทำการทุบรื้อถนน    
ค.ส.ล. และท่อระบายนำ้เดิม
ออกพร้อมขุดดินวางเรียงท่อ 
ยาแนวรอยต่อทอ่และกลบ
ดินหลังท่อ  ขนาดท่อ Ø 
0.40 x 1.00 เมตร  
จำนวน 2 จุด รวมทั้งหมด 
15 ท่อน พร้อมทำการเท 
ถนน ค.ส.ล. ใหม ่ และป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือกำหนด) 

- - ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๗๑ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  
ข้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
(ต่อโครงการเดิม) ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อจังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ข้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ 
(ต่อโครงการเดิม) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓   
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง    
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ข้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ (ต่อ
โครงการเดิม) ขนาด
กว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว ๔๓.00 
เมตร หนา 0.1๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำและป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด)       

- - ๑๓๐,๐๐๐ - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๒ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ย่านการเกษตร  
ซอยบ้านนางรินนา  ผุยผัน 
ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้าง
หลวง หมู่ที่  4 ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สู่ย่าน
การเกษตร ซอย
บ้านนางรินนา  
ผุยผัน       
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสร้างหลวง 
หมู่ที่ ๔ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ยา่นการเกษตร
ซอยบ้านนางรินนา  ผุย
ผัน โดยทำการลงดิน
ลูกรังซ่อมแซมผิวถนน
ลูกรัง  กว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร  ยาวเฉลี่ย 
150.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  117.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมล้ม
กองดินและเกลี่ยตกแต่ง
กองดินในส่วนท่ีเป็น
หลุมเป็นบ่อที่ชำรดุ
เสียหายบางช่วง   
(รายละเอียดตามที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อกำหนด)   
     
  

- - ๑๐,๖๐๐ - - ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก   

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๗๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ข้างร้านจอมยุทธ
หมูกะทะ – บ้านนางคำ
บาง ผิวเหลือง ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
5 ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ข้าง
ร้านจอมยุทธหมู
กะทะ – บ้านนาง
คำบาง ผิวเหลือง 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
หมู่ที่ 5 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

 โดยทำการก่อสรา้ง 
ถนน ค.ส.ล. ข้างร้าน
จอมยุทธหมูกระทะ - 
บ้านนางคำบาง  ผิว
เหลือง  ผิวจราจรกว้าง 
๔.00 เมตร  ยาว 1๓5.
๕0 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมขยายขอบหู
ช้างทั้งสองข้าง พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตาราง
เมตร รวมพื้นท่ีทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- - ๒๙๓,000 - - ถนน  
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนน  
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก  

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 

๗๔ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยู   
สี่แยกวัดโพธิ์ยอย   ไปสาม
แยก เลียบคลองส่งน้ำ      
สาย MC 1   ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านเสี่ยน  หมู่ที่ 
5  ตำบลบ้านเดื่อ   อำเภอ
ท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย     

 (เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ูสี่
แยกวัดโพธิ์ยอย   
ไปสามแยก เลียบ
คลองส่งน้ำ      
สาย MC 1   
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 5 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยู  สี่แยกวัดโพธิ์ยอย  
ขนาดกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 94.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปดิรางระบาย
น้ำ  และบ่อพักระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ภายใน 0.80 x 0.80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร  
พร้อมฝาปดิบ่อพัก
ระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ 
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- ๒๙๑,000 ๒๙๑,000 ๒๙๑,000 - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. สายทางจาก
ถนนลาดยาง ของ ทาง
หลวงแผ่นดิน  หมายเลข 
211   ตรงข้ามหน้าบ้าน
นายโกศล  มูลสาร ไปบ้าน
เดื่อ ภายในหมู่บ้าน   บ้าน
กุดบง    หมู่ที่ 6  ตำบล
บ้านเดื่อ   อำเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน  ค.ส.ล.  
สายทางจาก
ถนนลาดยาง ของ 
ทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข 211   
ตรงข้ามหน้าบ้าน
นายโกศล  มูลสาร 
ไปบ้านเดื่อ 
ภายในหมู่บ้าน   
บ้านกุดบง  หมู่ที่ 
6   
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง ถนน 
ค .ส .ล . ส ายท างจ าก
ถนนลาดยาง ของ ทาง
หลวงแผ่นดิน  หมายเลข 
211 ตรงข้ามหน้าบ้าน
นายโกศล  มูลสาร  ไป
บ้านเดื่อ  ผิวจราจรกว้าง
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
145.50 เม ต ร  ห น า 
0.15 เม ต ร  พื้ น ที่ ไม่
น้ อ ย ก ว่ า  582.00 
ตารางเมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งดินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- - ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ถนน      
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนน     
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๖ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
สี่แยกหน้าบ้านนายไมตรี 
วงค์คำภา - ดอนปู่ตา 
(บ้านเทวี ต่อโครงการเดิม) 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี 
หมู่ที่  ๗    ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู  
สี่แยกหน้าบ้าน
นายไมตรี วงค์คำ
ภา - ดอนปู่ตา 
(บ้านเทวี ต่อ
โครงการเดิม)  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเทวี หมู่ที่ ๗ 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู สี่แยกหน้า
บ้านนายไมตรี  วงศ์
คำภา – ดอนปู่ตา 
(บ้านเทวี ต่อ
โครงการเดิม) ขนาด
กว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 21.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตรพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด)  

- - ๖๑,๐๐๐ - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๗ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๒ โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. เสริมผิวแอสฟัส
ติกส์คอนกรีต สายทาง
บ้านดอนขมซอย ๒ 
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
ขม หมู่ที่  ๘ ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๘) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล.เสริม
ผิวแอสฟัสติกส์
คอนกรีต สายทาง
บ้านดอนขม ซอย 
๒ ภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนขม    
หมู่ที่  ๘ 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการปรับปรุง 
ถนน ค.ส.ล. เสริมผวิ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง  บ้านดอน
ขม ซอย 2  ผิว
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.04 
เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,075.00 
ตารางเมตร และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ
กำหนด 

- - ๓๐๐,๐๐0 ๓๐๐,๐๐0 ๓๐๐,๐๐0 ถนน     
ค.ส.ล.
ถนน ผิว
ทางแอส
ฟัสติกส์
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนน ผิว
ทางแอสฟัส
ติกส์
คอนกรีต ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๘ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
บ้านนายสมัคร พรหมวงศา 
– บ้านนางพรพิมล วันลีลา 
ภายในหมู่บ้าน (ต่อ
โครงการเดิม)    บ้านเสี่ยน 
หมู่ที่  ๙ ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู
บ้านนายสมัคร 
พรหมวงศา – 
บ้านนางพรพิมล 
วันลีลา      
ภายในหมู่บ้าน    
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
๙ 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู หน้าบ้านนาย
สมัคร พรหมวงศา
(ต่อโครงการเดิม) 
ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร  ยาว 
36.80 เมตร หนา 
0.10 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด) 

- - ๑๐๖,๐๐0 - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๗๙ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างทางเดิน 
ค.ส.ล. เข้าซอยสายบ้าน
นางฉวีวรรณ ธรรมอาสา – 
บ้านนางทองดา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
๙ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ทางเดิน ค.ส.ล. 
เข้าซอยสายบ้าน
นางฉวีวรรณ 
ธรรมอาสา – บ้าน
นางทองดา    
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
๙ 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
ทางเดิน  ค.ส.ล. เข้า
ซอยสายบ้านนาง
ฉวีวรรณ  ธรรมอาสา – 
บ้านนางทองดา  กว้าง 
2.50 เมตร  ยาว 
22.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมหูช้าง
ทั้งสองข้าง พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1.00 ตารางเมตร 
รวมพื้นท่ีทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 56.00 ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตรและ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- - ๒๗,๙00 - - ทางเดิน 
 ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีทางเดิน 
 ค.ส.ล. ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๘๐ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๕ โครงการก่อสร้างทางเดิน 
ค.ส.ล. เข้าซอยสายบ้าน
นายสมัคร พรหมวงศา – 
บ้านนายประดิษฐพร 
พรหมวงศา ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  ๙ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ทางเดิน ค.ส.ล. 
เข้าซอยสายบ้าน
นายสมัคร พรหม
วงศา – บ้านนาย
ประดิษฐพร 
พรหมวงศา 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน 
หมู่ที่  ๙ 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ไดร้ับความสะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
ทางเดิน  ค.ส.ล. เข้า
ซอยสายบ้านนายสมัคร   
พรหมวงศา  - บ้านนาย
ประดิษฐพร  พรหม
วงศา   กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 37.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมหูช้างทั้งสองข้าง 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.00 
ตารางเมตร รวมพื้นท่ี
ทัง้หมดไม่น้อยกว่า 
111.00 ตารางเมตร 
พร้อมเกลีย่ตกแต่งดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- - ๕๕,๘๐๐ - - ทางเดิน 
 ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีทางเดิน 
 ค.ส.ล. ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๘๑ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ      
ค.ส.ล. รูปตวัยู และ
วางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. บริเวณสาม
แยกข้างบ้านวิจิตร   
เหลืดขัน  เลียบ
คลองส่งน้ำ  สาย 
MC 1   ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านเสี่ยน  
หมู่ที่ 9  ตำบลบ้าน
เดื่อ   อำเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล. 
รูปตัวยู และวางท่อ
ระบายน้ำ  ค.ส.ล. 
บริเวณสามแยกข้าง
บ้านวิจิตร   เหลืดขัน  
เลียบคลองส่งน้ำ  
สาย MC 1   ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านเสี่ยน  
หมู่ที่ 9 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 
0.40 เมตร  ยาว 17.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ 
และทำการปรับดิน เท ค.ส.ล. 
ขยายขอบถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 
0.50  เมตร  ยาว 19.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
45.00 ตารางเมตร และบ่อพัก
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ภายใน 0.80 x 0.80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร  พร้อมฝาปิดบ่อพัก
ระบายน้ำ จำนวน  3 บ่อ พร้อม
ทำการทุบรื้อถนน ค.ส.ล. เดิมออก 
และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิด
ปากลิ้นราง ชั้น 3  ขนาดท่อ Ø 
0.30 x 1.00 เมตร  จำนวน  3 
จุด รวมทั้งหมด 36.00 ท่อน 
พร้อมขุดดิน วาง เรียงท่อ ยาแนว
รอยต่อท่อและกลบดินหลังท่อ  
และทำการเท ถนน ค.ส.ล. ใหม่ 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเด่ือ
กำหนด) 

- - ๑๑๐,๓00 ๑๑๐,๓00 ๑๑๐,๓00 รางระบายน้ำ   
ค.ส.ล.จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๘๒ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. สายทางไปคูกฐิน 
หน้าโรงบล็อค – สามแยก
หนองเสี่ยน ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  ๙ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สาย
ทางไปคูกฐิน หน้า
โรงบล็อค – สาม
แยกหนองเสี่ยน 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ ๙ 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ไดร้ับความสะดวก 

โดยทำการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 148.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
592.00 ตารางเมตร  พร้อม
เกลีย่ตกแต่งดนิลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร และ
ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบริหารสว่นตำบลบ้าน
เดื่อ กำหนดใช ้แบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  ถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยตอ่
ตามยาว) แบบเลขที่  ทถ – 2 
– 203 ) และเพื่อความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ได้
ยกเลิกชัน้ดนิถมคนัทางและ
รองพืน้ทางเดิม บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 95 % STANDARD 
PROCTOR DENSITY  เป็น 
ปรับเกลีย่ตกแต่งผิวทางลกูรัง
เดิม ของ กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม) 

- ๓๐0,0๐๐ ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ๓๐๐,000 ถนน      
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนน     
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๘๓ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๘ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หน้าโรงอาหารและหน้า
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนสวรรค์ 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่  ๓    ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู  
หน้าโรงอาหาร
และหน้าอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
สวรรค์  
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู หน้าโรง
อาหารและหน้า
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค์  
 (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด)  

- - ๗๖,๐๐๐ - - รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๘๔ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ย่านการเกษตร 
บ้านกุดบงซอย ๑ – ป่าช้า
บ้านเดื่อ ภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดบง  หมู่ที่  ๖ 
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 6) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สู่ย่าน
การเกษตร บ้าน
กุดบงซอย ๑ – 
ป่าช้าบ้านเดื่อ 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดบง  หมู่ที่  
๖ ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว
เฉลี่ย ๑,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า     
๖00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมล้มกองดินและ
เกลี่ยตกแต่งในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก  
  

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๘๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ย่านการเกษตร สาย
ทางหลวงแผ่นดิน
(หมายเลข ๒๒๑)-บ้านเดื่อ 
(หน้าบ้านนายโกศล มูล
สาร) หมู่ที่  ๖ ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สู่ย่าน
การเกษตร สาย
ทางหลวงแผ่นดิน
(หมายเลข ๒๒๑)-
บ้านเดื่อ (หน้า
บ้านนายโกศล มูล
สาร) ที่ ๖ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซมถนน
ลูกรังในส่วนท่ีชำรุด
เสียหายที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ บางช่วงของสายทาง 
โดยทำการลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาวเฉลี่ย ๖๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  ๖00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลม้กองดิน
และเกลี่ยตกแต่งในส่วน
ที่ชำรุดเสยีหาย 
(รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.บ้านเดื่อกำหนด) 
 
 
 
 
 
 
  

- - ๔๑,๒๕๐ ๔๑,๒๕๐ ๔๑,๒๕๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาไดส้ะดวก  
  

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๘๖ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
บ้านดอนขมซอย ๒ หมู่ที่  
๘ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๘) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.รูปตัวย ู
บ้านดอนขม   
ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๓๑๒,000 ๓๑๒,000 ๓๑๒,000 รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๘๗ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๒ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หนา้บ้านนายสวรรค์  
สีงาม – หน้าบ้าน 
นายแชมเปี้ยน อุบลบาล 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ
หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู หน้าบ้าน
นายสวรรค์  สีงาม 
– หน้าบ้านนายแช
มเปี้ยน อุบลบาล 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเดื่อ  หมู่ที ่2 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๔๐ เมตร ยาว 75 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.บ้าน
เดือ่กำหนด) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
 ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 

๘๘ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู  สี่แยกบ้าน นาง
พนิษฐา  นามกันหา  
ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย  
หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย                  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู สี่แยกบ้าน 
นางพนิษฐา  นาม
กันหา  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย 
หมู่ที่ ๑ 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม ราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยู สี่แยกบ้าน นาง
พนิษฐา  นามกันหา    
ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย 
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย โดยทำการรื้อ
ขอบผนังรางระบายน้ำ
ออกท้ิง พร้อมทำการเท
ผนัง ค.ส.ล. สูงขึ้นเฉลีย่ 
0.20 เมตร ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร  
ยาว 158.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พร้อม
ฝาปิดรางระบายน้ำใหม่ 
และทำการคอนกรีตปรับ
ก้นรางระบายนำ้ใหม่ 
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- - ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๘๙ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยูหน้าบ้านนายสมใจ 
อุตสาหะดี– วัดลำดวน 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เดื่อ หมูท่ี่ 2  ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.
ส.ล. 
รูปตัวยู หน้าบ้าน
นายสมใจ 
อุตสาหะดี – วัด
ลำดวน ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเดื่อ 
หมู่ที่ 2 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก  

โดยทำการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. รปูตวัยู กว้าง
ภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว 80 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด
รางระบายน้ำ และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- - 312,๐๐๐ 312,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำ
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๙๐ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างขยายเขต
ถนน ค.ส.ล.  สายทางบ้าน
น้อย – บ้านเด่ือ 
(นค.ถ.76-001)  
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ขยายเส้นทาง
จราจร ค.ส.ล.  
จากบ้านน้อย – 
บ้านเดื่อ  
(นค.ถ.76-001)     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
ขยายเขตถนน ค.ส.ล. 
กว้างข้างละ ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังกว้างข้างละ  
๐.๕๐ เมตร       
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๒๙๔,๐๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ ถนน  
ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนน 
 ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๙๑ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๖ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
บ้านนายวันชัย พิมษร– 
บ้านนายอุดม เพียรสมภาร 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3  ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู บ้านนาย
วันชัย พิมษร – 
บ้านนายอดุม 
เพียรสมภาร  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๔๐ เมตร ยาว 80 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 312,๐๐๐ 312,๐๐๐ 312,๐๐๐ รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๙๒ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ย่านการเกษตร  
สายทางสามแยกข้างวัดป่า
ดงเย็น  ภายในหมู่บ้าน      
บ้านน้อย  หมู่ที่ ๑   ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สู่ย่าน
การเกษตร สาย
ทางสามแยกข้าง
วัดป่าดงเย็น           
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านน้อย  หมู่ที่ ๑  
ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว
เฉลี่ย ๑,0๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
 600 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมล้มกองดินและ
เกลี่ยตกแต่งในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 55,๐๐๐ 55,๐๐๐ 55,๐๐๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๙๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ย่านการเกษตร  
สายทางนาวังตุ ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านน้อย    หมู่ที่ 
๑   ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สู่ย่าน
การเกษตร สาย
ทางนาวังตุ ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย      
หมู่ที่ ๑   ตำบล
บ้านเดื่อ     
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว
เฉลี่ย ๑,๒๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
 600 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมล้มกองดินและ
เกลี่ยตกแต่งในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ถนนลูกรงั
จำนวน ๑ 
เส้น 

 มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๙๔ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๙ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า (แยกทางเข้าบ้าน
เดื่อเดิม) ภายในหมู่บ้าน      
บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 2  ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้า 
(แยกทางเข้าบ้าน
เดื่อเดิม)       
ภายในหมู่บ้าน        
บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 2   
๒.เพ่ือปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ทางเข้า(แยกบ้าน
เดื่อเดิม)  หมู่ที่ 2 
3.เพ่ือให้ซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านที่
เป็นสัญลักษณ์
บอกถึงที่ตั้งและ
เป็นมาตรฐาน  

โดยสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าขนาดกว้าง ๙ 
เมตร  สูง 5 เมตร 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ โครงการ
สร้างซุ้ม
ประตู
จำนวน  1  
แห่ง 

1.เพ่ือปรับ
ภูมิทัศน์ 
ปรับแต่ง
บริเวณซุ้ม
ประตู
ทางเข้าให้
สวยงาม 
2.มีความ
เป็นสัดส่วน
ของพ้ืนและ
มีความ
เรียบร้อยใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๙๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๐ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
บ้านนายสังวาล ใจเบา – 
ศาลาหมู่บ้าน ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู บ้านนาย
สังวาล ใจเบา –  
ศาลาหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน        
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๔๐ เมตร ยาว 70 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 273,๐๐๐ 273,๐๐๐ 273,๐๐๐ รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๙๖ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ข้างบ้านนางพิมใจ 
ชัยภูมิ – บ้านนายกรม สี
ตำแยภายในหมู่บ้าน   
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  ๕ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ข้าง
บ้านนางพิมใจ 
ชัยภูมิ – นายกรม 
สีตำแย  ภายใน
หมู่บ้าน   บ้าน
เสี่ยน หมู่ที่ ๕ 
ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว
เฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  
๙00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมล้มกองดินและ
เกลี่ยตกแต่งในส่วนที่
ชำรุดเสียหาย 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ทีป่ระชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก   

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๙๗ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่ย่านการเกษตร  
สายทางสามแยกข้างที่ทำ
การ อบต.บ้านเดื่อ – นา
หลุม ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2  ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สู่ย่าน
การเกษตร สาย
ทางสามแยกข้างที่
ทำการ อบต.บ้าน
เดือ่ – นาหลุม 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในสว่นที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางชว่ง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซอ่มแซมผิวถนนลูกรัง 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาวเฉลี่ย ๑,0๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า600 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ล้มกองดินและเกลี่ย
ตกแต่งในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 55,๐๐๐ 55,๐๐๐ 55,๐๐๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก   

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๙๘ 



 
 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๓ โครงการซ่อมแซมคลองส่ง
น้ำสาย MC ๑ และ MC 1 
L ของสถานนีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า บ้านเดื่อ-เสี่ยน หมู่ที่ 
2  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
คลองส่งน้ำสาย 
สาย MC ๑ และ 
MC 1 L ของ
สถานนีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า บ้านเดื่อ-
เสี่ยน หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการ
อุปโภคและ
บริโภค 

โดยทำการซ่อมแซม
คลองส่งน้ำสาย สาย 
MC ๑ และ MC 1 L 
ของสถานนีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า บ้านเดื่อ-เสี่ยน 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ยาวเฉลี่ย  
2,0๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 205,๐๐๐ 205,๐๐๐ 205,๐๐๐ คลองส่ง
น้ำจำนวน 
๑ เส้น 

 เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
ในการ
อุปโภคและ
บริโภค  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๙๙ 



 
 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๔ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยู 
หน้าบ้านนายทองพัน ชมภู
นาวัฒน์ – บ้านนายเสมียน 
วงศ์ลา ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3  
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

๑.เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู บ้านนาย
ทองพัน ชมภู
นาวัฒน์ – บ้าน
นายเสมียน วงศ์
ลา ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  
๒.เพ่ือสามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้างภายใน 
๐.๔๐ เมตร ยาว 75 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีราง
ระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ที่
สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๐ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้างทางเดิน  
ค.ส.ล.  เข้าซอย ข้างบ้าน
นายทองจันทร์  วงศ์คำ   
ภายในหมู่บ้าน   บ้านน้อย  
หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ทางเดิน  ค.ส.ล.  
เข้าซอย ข้างบ้าน
นายทองจันทร์  
วงศ์คำ   ภายใน
หมู่บ้าน   บ้าน
น้อย  หมู่ที่ 1 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการก่อสร้าง
ทางเดิน  ค.ส.ล. เข้าซอย 
ข้างบ้านนายทองจันทร์  
วงศ์คำ  กว้าง 2.00 
เมตร  ยาว 57.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมหูช้างทั้งสองข้าง 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.00 
ตารางเมตร รวมพื้นท่ี
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
115.00 ตารางเมตร 
พร้อมเกลีย่ตกแต่งดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.25 เมตร  และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อกำหนด) 

- - ๕๘,๙00 ๕๘,๙00 - ทางเดิน 
 ค.ส.ล.
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีทางเดิน 
 ค.ส.ล. ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๑ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. สายบ้านนางลัดดา 
คำภูม–ี บ้านนางสุพี ผิว
ผ่อง ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เดื่อ หมู่ที่ 2  ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.สาย
บ้านนางลัดดา คำ
ภูม–ี บ้านนางสุพี 
ผิวผ่อง ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเดื่อ 
หมู่ทึ่ 2 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  

โดยทำการ ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
นางลัดดา – บ้านนาง
ปริศนา หมู่ที่ 2 กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 630 ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด)  

- - 308,๐๐๐ 308,๐๐๐ 308,๐๐๐ ถนน  
ค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน  
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๒ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายเลียบห้วยคุก (หนอง
วังปลาเข็ง) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่  ๙ ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

 ๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร 
สายเลียบห้วยคุก 
(หนองวังปลาเข็ง) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ ๙  
ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ยาวเฉลี่ย 
๔,๐๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑,๓๔๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ล้มกองดินและเกลี่ย
ตกแต่งในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก   

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๓ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. สายบ้านนาง
ปริศนา สีดามาตย์ ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.สาย
บ้านนางปริศนา สี
ดามาตย ์ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านเดื่อ  
หมู่ทึ่ 2 
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  

โดยทำการ ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
นางลัดดา – บ้านนาง
ปริศนา หมู่ที่ 2 กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 20 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด)  

- - 29,400 29,400 29,400 ถนน  
ค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน  
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๔ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
สายทางสามแยกสะพาน
ข้ามห้วยคุก(ทางหลวง
ชนบท นค ๓๐๐๘) -ที่
นานายทวี ทินาทิน ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่  
๙ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร สาย
ทางสามแยก
สะพานข้ามห้วย
คุก(ทางหลวง
ชนบท นค 
๓๐๐๘) - ที่
นานายทวี ทินา
ทินภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ ๙ 
ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     
๒.เพ่ือให้การ
สัญจร ไป – มา 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

โดยทำการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในส่วนที่
ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วง
ของสายทาง โดยทำ
การลงดินลูกรัง
ซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ยาวเฉลี่ย 
๔,๐๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑,๓๔๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ล้มกองดินและเกลี่ย
ตกแต่งในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด)  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ 
เส้น 

มีถนนลูกรัง
ที่ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก   

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๕ 



 
 

 
 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕๐ โครงการขยายเขตประปา 
หน้าบ้านนายสุริโย วิชากุล 
– วัดป่าบ้านจอก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

 ๑.เพ่ือขยายเขต
ประปาหน้าบ้าน
นายสุริโย วิชากุล 
– วัดป่าบ้านจอก  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 
 ๒.เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการ
อุปโภคและ
บริโภค 

โดยวางท่อประปา
พีวีซี  ขนาด 2.00  
นิ้ว  พร้อมข้อต่อครบ
ชุด มีความยาวไม่
น้อยกว่า  428 เมตร
พร้อมเทพ้ืนทาง
คอนกรีตกลับตาม
สภาพเดิม 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 31,8๐๐ 31,8๐๐ 31,8๐๐ โครงการ
วางท่อ
ประปา
จำนวน  1  
โครงการ 

 เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
ในการ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

๕๑ โครงการขยายเขตประปา
จาก สามแยกข้างที่ทำการ
อบต.บ้านเดื่อ – บ้านน้อย   
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

๑.เพื่อขยายแนวเขต
ประปาจาก สามแยก
ข้างที่ทำการอบต.
บ้านเดื่อ – บ้านน้อย   
 ๒.เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภคและบรโิภค  

โดยวางท่อประปา
พีวีซี  ขนาด 2.00  
นิ้ว  พร้อมข้อต่อครบ
ชุด มีความยาวไม่
น้อยกว่า  856 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - 63,๐๐๐ 63,๐๐๐ 63,๐๐๐ โครงการ
ขยายเขต
ประปา
จำนวน  1  
โครงการ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
ในการ
อุปโภคและ
บริโภค  

กองช่าง 

 
 

๑๐๖ 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโลจิสติกเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
และสายพาดดับ บ้านกุด
บง ซอยที่ ๑ – ป่าช้า
บ้านเดื่อ (ซอยไปบ้าน
เดื่อ หน้าบ้านนายโกศล 
มูลสาร)  ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)  

๑.เพือ่ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตำ่ 
และสายพาดดบั 
บ้านกุดบง ซอยที่ 
๑ – ป่าชา้บา้น
เดื่อ (ซอยไปบ้าน
เดื่อ หน้าบ้าน
นายโกศล มลู
สาร)   
๒.เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ  

ระยะทางยาว
ประมาณ ๘๐๐ เมตร 
 
  

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน
มี 

ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รบับริการด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงาน
การ 

ไฟฟ้าส่วน
ภูม ิ

ภาคอำเภอ 
ท่าบ่อ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๗ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายพาด
ดับ พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ 
KVA หนองเสี่ยน –
หนองนาตู้ดี  ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัด
หนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที ่๙) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และสายพาด
ดับพร้อมติดตั้ง
หม้อแปลง
ไฟฟ้า ๓๐ KVA 
สู่ย่าน
การเกษตร 
หนองเสี่ยน – 
หนองนาตู้ดี        
หมู่ที่ ๙  
๒.เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ไฟฟ้าแรงต่ำ 
และสายพาดดับ
พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า ๓๐ 

KVA 
ระยะทางยาว

ประมาณ ๑,๑๐๐ 
เมตร  

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชน
มี 

ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงาน
การ 

ไฟฟ้าส่วน
ภูม ิ

ภาคอำเภอ 
ท่าบ่อ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๐๘ 



 
 

 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายพาด
ดับ บ้านน้อย-บ้าน
โนนสดใส  ตำบล
บ้านเดื่อ          
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับ บ้าน
น้อย-บ้านโนนสดใส    
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายสายพาดดับ 
ระยะทางยาว

ประมาณ ๒๘๐ 
เมตร  

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ประชาชน
มี 

ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงาน
การ 

ไฟฟ้าส่วน
ภูม ิ

ภาคอำเภอ 
ท่าบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๙ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่าง บริเวณข้างร้าน
จอมยุทธหมูกะทะ 
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน
เดื่อ อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

๑.เพ่ือติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างบริเวณ
ข้างร้านจอมยุทธ
หมูกะทะ   
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่าง จำนวน ๕ จุด 

- - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ประชา
ชนมี 
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูม ิ
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

๕ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ และสายพาด
ดับ (กศน.) หมู่ที่ ๗ 
ตำบลบ้านเดื่ออำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย          
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 
 
 
  

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับ หน้า 
(กศน.) หมู่ที่ ๗  
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 
 
 
 
 
  

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ 

ระยะทางยาว 
ประมาณ ๑๐๐ เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชา
ชนมี 
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๐ 



 
 

 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ ด 
(KPI) 

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายพาด
ดับ หน้าบ้านนาย
ทองเพชร บุตรศรี  
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน
เดื่อ อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับ หน้า
บ้านนายทองเพชร 
บุตรศรี หมู่ที่ ๕  
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ   

ระยะทางยาว
ประมาณ ๕๐๐ เมตร  

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ประชา
ชนมี 
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

๗ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายพาด
ดับ สะพานห้วยหัว
ไตร –  บ้านนายลา 
พิมศร หมู่ที่ ๕ ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัด
หนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕)  

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับสะพาน
ห้วยหัวไตร –  บ้าน
นายลา พิมศร 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 
 
 
 
  

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ   

ระยะทางยาว
ประมาณ ๓๕๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
  

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชา
ชนมี 
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๑ 



 
 

 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ ด 
(KPI) 

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ำ และสายพาดดับ 
ถนนเลียบคลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้าน
เดื่อ อำเภอท่าบ่อ  
จงัหวัดหนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๘) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ำ และสาย
พาดดับ ถนนเลียบ
คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘  
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน  

ไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ำและสายพาดดับ 

ระยะทางยาว
ประมาณ ๒,๐๐๐ 

เมตร  

- - ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ประชา
ชนมี 
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

๙ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายแนวเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ หน้าบ้าน
นางยาน –  บ้านนาง
ปราณี หมู่ที่ ๕ ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัด
หนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับ หน้า
บ้านนางยาน –  
บ้านนางปราณี   
หมู่ที่ ๕ 
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 
 
 
  

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ    

ระยะทางยาว
ประมาณ ๒๘๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
  

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ประชา
ชนมี 
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๒ 



 
 

 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ ด 
(KPI) 

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายพาด
ดับสู่ย่านการเกษตร 
บ้านเทวี-บ้านน้อย 
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้าน
เดื่อ อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

๑)เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับ สู่ย่าน
การเกษตร บ้าน
เทวี-บ้านน้อย    
หมู่ที่ ๗  
๒)เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
สายพาดดับ 

ระยะทางยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร  

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชา
ชนม ี
ไฟฟ้า
ใช้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการ

ด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๓ 



 
 

 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๑ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายพาด
ดับ หลังโรงเรียนบ้าน
เดื่อ                
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
สายพาดดับ  หลัง
โรงเรียนบ้านเดื่อ    
๒.เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ   

ระยะทางยาว
ประมาณ ๓๕๐ เมตร  

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

1๒ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อมติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง หน้า
บ้านนายสุริโย วิชา
กูล – วัดป่าบ้านจอก 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑)เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่าง หน้าบ้านนาย
สุริโย วชิากูล – วัด
ป่าบ้านจอก      
๒)เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน 
 
 
 
 
  

ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่อง

สว่าง    
ระยะทางยาว

ประมาณ ๒๐๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๔ 



 
 

 
 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๓ อุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หน้าโรงฆ่า
สัตว์ –  หน้าโรงเรียน
บริหารธุรกิจรักไทย  
ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัด
หนองคาย              
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

๑.เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และสายพาดดับ      
หน้าโรงฆ่าสัตว์ 
–  หน้าโรงเรียน
บริหารธุรกิจรัก
ไทย 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัว
เรื่อน 

ไฟฟ้าแรงต่ำและสาย
พาดดับ    

ระยะทางยาวประมาณ 
๕๐๐ เมตร  

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนได้ 
รับบริการด้าน 
ไฟฟ้าอย่าง 
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง สำนักงานการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิ 
ภาคอำเภอ 

ท่าบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๕ 



 
 

 
 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบ่อน้ำสร้างหลวง 
บ้านนายทองมา  ทันแล้ว 
ภายในหมู่บ้าน   บ้านสร้าง
หลวง หมู่ที่  4 ตำบลบ้าน
เดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

๑.เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณบ่อน้ำ
สร้างหลวงบ้าน
นายทองมา     
ทันแล้ว         
ภายในหมู่บ้าน       
บ้านสร้างหลวง      
หมู่ที ่4 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน  

การปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบ่อน้ำสร้าง
หลวง  จำนวน  1  
แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๖๐,๐๐๐ - - บ่อน้ำ
สร้างหลวง
ที่มีการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
แล้ว  1  
แห่ง 

1.ประชาชน
มีสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ 
2.มีอัต
ลักษณ์ปะจำ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน 
หมู่ที่  ๙  ตำบลบ้านเดื่อ  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ลานกีฬา  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน 
หมู่ที่  ๙ 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
พ้ืนที่ในการออก
กำลงักาย 

โดยทำการก่อสร้าง
ลานกีฬา และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ลานกีฬา
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 ประชาชน
ได้มีสถานที่
ในการออก
กำลังและมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 

๑๑๖ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๖ โครงการก่อสร้างลานออก
กำลังกาย  เลียบคลองส่ง
น้ำ หน้าบ้านนายคำปน  สี
ทน ภายในหมู่บ้าน    บ้าน
สร้างหลวง หมู่ที่  4 ตำบล
บ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ลานออกกำลังกาย 
เลียบคลองส่งน้ำ 
หน้าบ้านนายคำ
ปน  สีทน  ภายใน
หมู่บ้าน        
บ้านสร้างหลวง  
หมู่ที่ 4 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน   

สถานที่ออกกำลังกาย  
1  แห่ง 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด)  

- - 300,0๐๐ 300,0๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สถานที่
ออกกำลัง
กาย 
จำนวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๗ 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเสริมสร้างความม่ันคง เพื่อสังคมสงบสุข  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ ๔ สร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความม่ันคงในชีวิต 
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน (CPR) 

เพื่อเพ่ิม
ความรู้การ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและ
การช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 
(CPR) 

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยและประชาชน
ทั่วไป 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
และประชาชน
ทั่วไปมีความรู้
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมทักษะ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของ อปพร. ที่
มีอยู่แล้ว และ
เพิ่มจำนวน
สมาชิกใหมท่ี่
อาสามาทำ
หนา้ที ่

สมาชิก อปพร. และ
ประชาชนทั่วไป 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาการ
เกิด
อาชญากรรมใน
พื้นที่ ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๘ 



 
 

 
 

ค์ (ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาล
สำคัญ 

ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 
ร้อยละ 
๙๕ 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
กลับภูมิลำเนา
ในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัด 

๔ โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาล
สำคัญ 

ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 
ร้อยละ 
๙๕ 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
กลับภูมิลำเนา
ในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 

๑๑๙ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ใหสุ้นัข
และแมวเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าและสนอง
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑-๙ 

- - ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

เพ่ือป้องกัน
การแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้า 

สำนักปลัด 

๒ โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

๑.เพื่อป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
๒.เพื่อลดจำนวนผู้ปว่ย
โรคไข้เลือดออก 
๓.เพื่อลดจำนวนลูกนำ้
ยุงลายไม่ให้เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่
ปลอดโรคไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนไม่
ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 

 
 

๑๒๐ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้สุนัข
และแมวเป็นโรค
พิษสุนัขบ้าและ
สนองพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑-๙ 

- - ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

เพ่ือป้องกัน
การแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้า 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๑ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ 

๕ อุดหนนุสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ ๒ บ้านเดื่อ 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๒ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๒ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์ 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๓ 

๗ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างหลวง 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๔ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ ๕ บ้านเสี่ยน 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๕ 

๙ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๖ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๔ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๗ บ้านเทวี 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๗ 

๑๑ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๘ บ้านดอนขม 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๘ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๕ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๒ อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๙ บ้านเสี่ยน 
 (ตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๙ 

๑๓ อุดหนุนโครงการ
สายใยรักเพ่ือ
ครอบครัวชุมชน
ต้นแบบด้านการพัฒนา
สุขภาพแม่และเด็ก
ตำบลบ้านเดื่อ 

เพ่ือให้แม่และ
เด็กมีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

แม่และเด็กในตำบล
บ้านเดื่อ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ แม่และเด็ก
ร้อยละ ๖๐ 
มีสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

แม่และเด็กมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ตำบลบ้าน
เดือ่ 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๖ 



 
 

 
 

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการท้องถิ่นประชา
รัฐ ร่วมปรับปรุงที่อยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ 

บ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บ้านที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นเนื่องจากได้
อาศัยในบ้านท่ี
ได้มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

๒ โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
เดือดร้อนตาม
อำนาจหน้าที่ 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑-๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนที่
เดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือได้
อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 

๓ โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

ผู้พิการ,ผู้ดูแล หมู่ที่ 
๑-๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้พิการ,ผู้ดูแล
มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ีขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๗ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรี เด็ก และ
เยาวชน 

เพ่ือส่งเสริม กลุ่ม
สตรี เด็กและ
เยาวชน มีอาชี
และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มสตรี เด็ก
และเยาวชน 
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

๕ โครงการอบรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้
พบปะ 
แลกเปลี่ยน
ความรู้และทำ
กิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๙ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมทำ
ร่วมกันและมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๘ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลบ้านเดื่อ  

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมของ
เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านเดื่อ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ 
ของเด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนที่ตำบล
บ้านเดื่อได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนที่ตำบล
บ้านเดื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เพ่ิมพูนความรู้
และป็นประ
โยชน์ต่อ
ตนเองและ
ชุมชน 

สำนักปลัด สภาเด็กและ
เยาวชน

ตำบลบ้าน
เดื่อ 

๗ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลบ้านเดื่อ  

เพ่ือส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ตำบลบ้านเดื่อ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตำบลบ้านเดื่อ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ 
ของ
ครอบครวัใน
ตำบลบ้าน
เดื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ตำบลบ้านเดื่อ
มีงบประมาณ
ในการ
ดำเนินงาน 

สำนักปลัด ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ตำบลบ้าน

เดื่อ 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๒๙ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย  

เพ่ือสงเคราะห์
บรรเทาสา
ธารณภัย
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และกิจกรรม
การกุศล  

ผู้ได้ไดร้ับความ
เดอืดร้อนจาก 
สาธารณภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

เหล่ากาชาด
จังหวัดมี
งบประมาณใน
การ
ดำเนินงาน 

สำนักปลัด เหล่ากาชาด
จังหวัด

หนองคาย 

๙ อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ
ท่าบ่อ  

เพ่ือสมทบ
กองทุนกิ่ง
กาชาดอำเภอ
ท่าบ่อ  

ผู้ได้ได้รับความ
เดือดร้อนจาก 
สาธารณภัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชน 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อมี
งบประมาณใน
การ
ดำเนินงาน 

สำนักปลัด กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๐ 



 
 

 
 

 
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพการ
จักสานและผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือ 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถ
นำไปใช้ประ
โยชในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือ 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถ
นำไปใช้ประ
โยชในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๑ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากกล้วย 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถ
นำไปใช้ประ
โยชในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

สำนักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๕ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถ
นำไปใช้ประ
โยชในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

สำนักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๒ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการคลองสวย น้ำใส 
คนไทยมีความสุข 

เพ่ือพัฒนาเป็น
สถานที่พักผ่อน
และแหล่งท่อง
เทียว 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สถานที่
พักผ่อนและ
ท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี 
สถานที่
พักผ่อนและ
ท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

๖ โครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความตระหนักใน
เรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมความ
สะอาด การคัด
แยกขยะและ
กำจัดอย่างถูกวิธี 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ 
และกำจัด
อย่างถูกวิธี 

สำนักปลัด 

๗ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีความรู้ด้าน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นำไปพัฒนา
หมู่บ้าน 

ประชาชน/เกษตรกร 
หมู่ที่ ๑ – ๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
นำไปพัฒนาตน 
เอง ครอบครัว 
และหมู่บา้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๓ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ โครงการหมู่บ้านสะอาด 
น่าอยู่ น่ามอง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนรักษาความ
สะอาด พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและ
กัน 

หมู่บ้านต้นแบบ 
จำนวน ๑ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

ชุมชนสะอาด
เป็นชุมชน
ตัวอย่างที่ได้
มาตรฐาน น่า
อยู่ น่ามอง 

สำนักปลัด 

๙ โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้านและระดับตำบล 

เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

กลุ่มเป้าหมายตาม
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ได้รับทราบ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน 
อย่างแท้จริง 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการ to bee 
number one ตำบลบ้าน
เดื่อ 

เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้มี
ความรู้และห่งไกล
ยาเสพติด 

ประชาชนและเยาชน 
หมู่ที่ ๑ – ๙ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย
ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและ
ปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่
ลดลง 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๔ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๑ โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศนูย์
รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ 

1. สร้างความปอง
ดอง 
2. สร้างความ
สามัคคี 
3. รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนทั่วไป - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
มีส่วนร่วม
ในการ
ปกป้อง
สถาบัน
สำคัญของ
ชาติ 

ประชาชานรู้รัก
สามัคคีรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด 

๑๒ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์ 

เพ่ือให้เยาวชนได้
มีความรู้และ
สามารถป้องกัน
โรคเอดส์ได้ 

เยาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ป้องกันโรค
เอดส์ได้ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๘๕ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๕ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๓ อุดหนุนธนาคารรักษ์
สิ่งแวดล้อม (โรงเรียน
บ้านน้อย)  

เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอดหนุน
โรงเรียนบ้าน
น้อย  

โรงเรียนบ้านน้อย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

นักเรียนได้
ความรู้เรื่อง
การบริหาร
จัดการขยะ
และดูแล
สิ่งแวดล้อม 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านน้อย 

๑๔ โครงการถนนสวย เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนรักษา
ความสะอาด 
พ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน 

ถนนต้นแบบ จำนวน 
๑ แห่ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ

ของ
โครงการ 

ถนนสะอาด
เป็นถนน
ตัวอย่างที่ได้
มาตรฐาน น่า
อยู่ น่ามอง 

สำนักปลัด - 

๑๕ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนไม่
เพียงพอ 

หมูที่ ๑ – ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนถัง
ขยะที่ได้
มาตรฐาน 

มีถังขยะที่
เพียงพอและ
ถั่วถึงทัง้ตำบล 

สำนักปลัด - 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๖ 



 
 

 
 

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดตำบล
บ้านเดื่อ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 
การสร้างความ
สามัคคีและให้
เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาชนมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึนและ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการจัดส่งนักกีฬาใน
เขตพ้ืนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 
การสร้างความ
สามัคคี 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาชนมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึนและเกิด
ความสามัคคีใน
ตำบล 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกำลังกายให้
ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนทั่วไป หมู
ที ่๑ – ๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๗ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการจัดแข่งขันฟุต
ซอลตำบลบ้านเดื่อ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 
การสร้างความ
สามัคคีและให้
เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาชนมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึนและ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ โครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนเพื่อพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 
และพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ 
และสติปัญญา
ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์ 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
สวรรค์ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์ 
มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ และ
สติปัญญาที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๘ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา (ร.ร.เดื่อ
วิทยาคาร) 

เพ่ือส่งเสริม
เยาวชนออก
กำลังกายเพ่ือ
ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาชนตำบลบ้านเดื่อ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ในการออก
กำลังกาย 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียนเดื่อ
วิทยาคาร 

๗ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนออกกำลังกาย
เพ่ือห่างไกล ยาเสพติด 
(ร.ร.บ้านเทวี-ดอนขม) 

เพ่ือส่งเสริม
เยาวชนออก
กำลังกายเพ่ือ
ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาชนตำบลบ้านเดื่อ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ในการออก
กำลังกาย 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเทวี – 
ดอนขม 

๘ โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา (ร.ร.บ้าน
น้อย) 

เพ่ือส่งเสริม
เยาวชนออก
กำลังกายเพ่ือ
ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาชนตำบลบ้านเดื่อ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ในการออก
กำลังกาย 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านน้อย 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๓๙ 



 
 

 
 

๒.๖ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

จำนวนผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้าน 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๗๓๘,๔๐๐ ๘,๗๓๘,๔๐๐ ๘,๗๓๘,๔๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นไม่เป็น
ภาระต่อสังคม
และครอบครัว 

สำนักปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ย
ยังชีพคนพิการ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพ 

คนพิการทุกหมู่บ้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๘๒,๔๐๐ ๒,๕๘๒,๔๐๐ ๒,๕๘๒,๔๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นไม่เป็น
ภาระต่อสังคม
และครอบครัว 

สำนักปลัด 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ทุกหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๒,๔๐๐ ๑๒๒,๔๐๐ ๑๒๒,๔๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นไม่เป็น
ภาระต่อสังคม
และครอบครัว 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๐ 



 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ ๑ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑ แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะภายในตลาดสด
บ้านเดื่อ ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ห้องส้วม
สาธารณะ
ภายในตลาดสด
บ้านเดื่อ  
หมูที่ ๓ 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

โดยทำการก่อสร้าง
ห้องน้ำสาธารณะ  
จำนวน 4 ห้อง  
ภายในพ้ืนที่ตลาดสด
ตำบลบ้านเดื่อ   
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - โครงการ
ก่อสร้าง
ห้องส้วม
จำนวน ๑ 
โครงการ 

ประชาชนได้
ใช้บริการห้อง
ส้วมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๑ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ โครงการซ่อมแซมแผงขาย
ของในตลาดสดบ้านเดื่อ 
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑.เพ่ือซ่อมแซม
แผงขายของ
ภายในตลาดสด
บ้านเดื่อ  
หมูที่ ๓ 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

โดยทำการซ่อมแซม
แผงขายของภายใน
ตลาดสดบ้านเดื่อ
จำนวน ๑๐๐ แผง 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการ
ซ่อมแซม
แผงขาย
ของตลาด
สดบ้านเดื่อ
จำนวน ๑ 
โครงการ 

เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๓ โครงการจ้างเหมาทำโต๊ะ
วางขายของในตลาดสด
บ้านเดื่อ 
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑.เพ่ือจ้างเหมา
ทำโต๊ะวางขาย
ของภายใน
ตลาดสดบ้าน
เดื่อ หมูที่ ๓ 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

โดยทำการจ้างเหมา
ทำโต๊ะวางขายของใน
ตลาดสดบ้านเดื่อ 
จำนวน ๕๐ โต๊ะ 
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บ้านเดื่อ
กำหนด) 

- ๔๒๕,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ - โครงการ
จ้างเหมา
ทำโต๊ะ
วางขาย
ของใน
ตลาดสด
บ้านเดื่อ 
จำนวน ๑ 
โครงการ 

เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๒ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู  ภายในพ้ืนที่ตลาดสด
ตำบลบ้านเดื่อภายใน
หมู่บ้าน    บ้านโนนสวรรค์   
หมู่ที่ 3   ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย   

(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมราง
ระบายน้ำ      
ค.ส.ล. รูปตวัยู  
ภายในตลาดสด
บ้านเดื่อ  
หมูที่ ๓ 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

โดยทำการทุบรื้อพื้น 
คอนกรีตเดมิ และ
ปรับปรุงซ่อมแซม ราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ขนาดกว้างภายใน 
0.40 เมตร  ยาว 
41.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.30 - 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปดิรางระบาย
น้ำ และทำการเสริมพื้น
คอนกรีตระหว่างแนว
รางระบายนำ้กับพ้ืน
ตลาดเดิม  และป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ     
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
กำหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
รางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู  
ภายใน
พ้ืนที่ตลาด
สดตำบล
บ้านเดื่อ
จำนวน ๑ 
โครงการ 

เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
กันสาด ด้านหลังที่ติดกับ
รั้วโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเดื่อ   
ภายในพ้ืนที่ตลาดสดตำบล
บ้านเดื่อ  ภายในหมู่บ้าน      
บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่ 3   
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ   จังหวัดหนองคาย   

(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมกัน
สาด  ด้านหลังที่
ติดกับรั้ว 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเดื่อ   
ภายในตลาดสด
บ้านเดื่อ  
หมูที่ ๓ 
๒.เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

โดยทำการปรับปรุง
ซ่อมแซมกันสาด 
ด้านหลังที่ติดกับรั้ว 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้าน
เดื่อ ภายในพ้ืนที่
ตลาดสดตำบลบ้าน
เดื่อ  (รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ
กำหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
กันสาด  
ด้านหลังที่
ติดกับรั้ว 
โรงพยาบา
ลส่งเสริม
สุขภาพ
ตำบลบ้าน
เดื่อ   
จำนวน ๑ 
โครงการ 

เพ่ือใช้ในการ
บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๔ 



 
 

 
 

๓.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

เพ่ือให้
ประชาชน
และ
เกษตรกรมี
ความรู้เรื่อง
ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชน 
เกษตรกรและ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๕ 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญใน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

๒ โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญใน
ด้านการปลูกป่า 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปลูกป่า
และอนุรักษ์
ป่าไม้ 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๖ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการ รักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญใน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

๔ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การอนุรักษ์พืชใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 
๑ – ๙ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำ 
เร็จของ
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์
พืชในท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๗ 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคม  และสิง่แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ำและเพิ่มความม่ันคงในชีวิต 
   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
(ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๔๗ 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๑) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
หนงัสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรยีน และค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักเรียนทุกคน ได้รับ
ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- ๑๖๔,๐๐๐ ๑๐๗,๓๕๐ ๑๐๗,๓๕๐ ๑๐๗,๓๕๐ นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
ครบถ้วน
ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
อย่างครบถ้วน
ทำให้การเรียน
มีประสิทธิภาพ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

เด่ือ 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๘ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน/รายหัว 
ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนทุกคน ได้รับ
ค่าการเรียนการสอน
รายหัว 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๑,๕๐๐ ๑๖๑,๕๐๐ ๑๖๑,๕๐๐ นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
ครบถ้วน
ร้อยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
อย่างครบถ้วน
ทำให้การเรียน
มีประสิทธภาพ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

เด่ือ 

๓ อุดหนุนสำหรับ
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
(ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ 
ลง วันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๙) 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ตำบลบ้าน
เดื่อ 

โรงเรียนบ้านเดื่อ 
โรงเรียนบ้านน้อย 
โรงเรียนบ้านเทวี-

ดอนขม 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๘๔๐,๐๐๐ จำนวน
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ร้อยละ 
๑๐๐ 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

เด่ือ 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๔๙ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด. บ้านโนน
สวรรค์ ของ อบต.
บ้านเดื่อ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.
บ้านโนนสวรรค์ 

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์ 

- ๔๘๐,๒๐๐ ๔๖๕,๕๐๐ ๔๖๕,๕๐๐ ๔๖๕,๕๐๐ จำนวน
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ร้อยละ 
๑๐๐ 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

เด่ือ 

๕ ค่าอาหารเสริม(นม) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม
นมและโรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ 

ศพด.บ้านโนนสวรรค์ 
โรงเรียนบ้านเดื่อ 
โรงเรียนบ้านน้อย 
โรงเรียนบ้านเทวี-

ดอนขม 

๑,๑๐๘,๐๙๔ ๑,๑๐๘,๐๙๔ ๑,๑๒๘,๔๒๖ ๑,๑๒๘,๔๒๖ ๑,๑๒๘,๔๒๖ จำนวน
นักเรียนที่
อาหารเสริม
(นม)ร้อยละ 
๑๐๐ 

เด็กนักเรียน
ได้รับนมเพ่ือ
บำรุงสุขภาพ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบ้าน

เด่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
(วันที่ ๒๘ กรกรฎา
คม)  

๑.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี 

ประชาชนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปกป้อง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗ โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวงและวันแม่
แห่งชาติ 

๑.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี 

ประชาชนทั่วไป ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปกป้อง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๑ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินี 

๑.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี 

ประชาชนทั่วไป ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปกป้อง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙ โครงการวันคล้าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี 

ประชาชนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปกป้อง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๒ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ โครงการวันคล้าย
วันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี 

ประชาชนทั่วไป ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปกป้อง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนจัดกิจ 
กรรมวันเด็ก
แห่งชาติและเด็ก
ได้แสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเดื่อ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

นักเรียนได้ร่วม
จัดกิจกรรมวัน
เด็กและได้
แสดงออก
ในทางท่ี
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๓ 



 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๒ โครงการวันปิย
มหาราช 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวาย
ความจงรักภักดี 

ประชาชนทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การปกป้อง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๓ โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค ์

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมให้เด็กได้
เรียนรู้นอก
สถานที่ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔ โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทำงานของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
โนนสวรรค ์

คร,ูผู้ดูแลเด็ก,
นักวิชาการศึกษา,

พนักงานส่วนตำบล,
พนักงานจ้าง

,ผู้บริหาร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

บุคคลากร
ทางการศึกษา
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๔ 



 
 

 
 

๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ตำบลบ้านเดื่อ 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นและของ
ชาติ 

ผู้สูงอายุ/ประชาชน
ทั่วไป หมู่ที่ ๑ - ๙ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้สูงอายุได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน
และเป็นการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟตำบลบ้านเดื่อ 

๑.เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
สร้างความสามมัคคี
ของคนในชุมชน 
๒.เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนทั่วไป หมู่
ที่ ๑ - ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
ความสามัคคีใน
ชุมชนและเป็น
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ โครงการวันเข้าพรรษา เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยในทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนทั่วไป หมู่
ที่ ๑ - ๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การดำเนินการ
ต่างๆในการจัด
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ดนตรีอิสาน (โรงเรียน
เดื่อวิทยาคาร) 

เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์
ดนตรีอิสาน 

โรงเรียนเดื่อวิทยา
คาร 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เยาวชนร่วม
อนุรักษ์
ดนตรีอิสาน 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียนเดื่อ
วิทยาคาร 

๕ โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (โรงเรียนบ้าน
เดื่อ) 

เพ่ืออนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรร
มท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านเดื่อ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เยาวชนมี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเดื่อ 

๖ โครงการค่ายปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
ในทาง
พระพุทธศาส
นา 

โรงเรียนบ้านเดื่อ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เยาวชนมี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
ในทาง
พระพุทธศาส
นา 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเดื่อ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๖ 



 
 

 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๗ อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล
บ้านเดื่อ 

๑.เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่นและ
สร้างความ
สามมัคคีของคน
ในชุมชน 
๒.เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ในชุมชนและ
เป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ - ๙ 

๘ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
(โรงเรียนบ้านเดื่อ) 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน  

โรงเรียนบ้านเดื่อ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดีข้ึน 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเดื่อ 

๙ โครงการเดินทางไกลอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคค ี

โรงเรียนบ้านเดื่อ - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

นักเรียนมีความ
สามัคค ี

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเดื่อ 

 

๑๕๗ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านการกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
เป็นเลิศด้านการ
กีฬา 

โรงเรียนบ้านเดื่อ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

นักเรียนมี
ความเป็นเลิศ
ด้านการกีฬา
และมีร่างกาย
ที่แข็งแรง 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเดื่อ 

๑๑ โครงการทัศนศึกษา 
(โรงเรียนบ้านเดื่อ) 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน  

โรงเรียนบ้านเดื่อ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดีข้ึน 

องค์การ
บริหาร

ส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โรงเรียน
บ้านเดื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๕๘ 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ ๔ การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร 
ผู้นำชุมชนใน
ตำบลบ้านเดื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในภารกิจในการ
ให้บริการสาธาระ
แก่ประชาชน 

คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฎิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและ
ยกระดับขดี
ความสามารถ
ให้มีประสิทธิผล
ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

๑๕๙ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.บ้าน
เดื่อ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
ศูนย์ดำรงธรรม 
อบต.บ้านเดื่อ 

ศูนย์ดำรงธรรม อบต.
บ้านเดื่อ 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การ
ดำเนินงาน
ของศูนย์
ดำรงธรรม
สามารถ
แก้ไขปัญหา
และข้อ
ร้องเรียนของ
ประชาชนได้
ร้อยละ ๘๐ 

ศูนย์ดำรงธรรม 
อบต.บ้านเดื่อ 
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การดำเนินงาน
ที่เพียงพอ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๐ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
บ้านเดื่อ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตำบลบ้าน
เดื่อ 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตำบลบ้านเดื่อ 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การ
ดำเนินงาน
ของศูนย์
ยุติธรรม
ชุมชนตำบล
บ้านเดื่อ
สามารถ
แก้ไขปัญหา
และข้อ
ร้องเรียนของ
ประชาชนได้
ร้อยละ ๘๐ 

ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตำบล
บ้านเดื่อได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณใน
การดำเนินงาน
ที่เพียงพอ 

สำนักปลัด 

๔ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
เป็นไปตามที่
กฎหมาย
กำหนด 

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณใน
การดำเนินงาน
ที่เพียงพอ 

สำนักปลัด 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๑ 



 
 

 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 256๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการทำบุญอาคาร
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
โครงการทำบุญ
อาคารสำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 

อาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๘๐ 

การดำเนิงาน
ต่างๆเก่ียวกับ 
โครงการทำบุญ
อาคาร
สำนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
เดื่อเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สำนักปลัด 

๖ โครงการวันท้องถิ่นไทย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

ประชาชนทั่วไป หมูที่ 
๑ – ๙ 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๘๐ 

การดำเนิงาน
ต่างๆเก่ียวกับ 
โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สำนักปลัด 

๗ โครงการอบรมกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมาย 

ประชาชนทั่วไป หมูที่ 
๑ – ๙ 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
กฎหมาย
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๒ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอำเภอ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานหนังสือ
ราชการและข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างระดับอำเภอ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

การประสานงาน
ราชการระหว่าง
อำเภอกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดำเนินงาน
ไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

๙ โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
การพัฒนา การสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึด
แนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักใน
การปฏิบัตตินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 

ประชานในพ้ืนท่ี
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาและสามารถ
นำความรู้ตามหลัก
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

สำนักปลดั 

๑๐ โครงการส่งเสริมให้
มีการดำเนินการเฝ้า
ระวังการทุจรติ
(ติดตั้งกล่องรับแจ้ง
เหตุการณ์ทุจรติทุก
หมู่บ้าน) 

เพื่อเสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
ต่อต้านการทุจริต 

ประชาชนท่ัวไป/หน่วยงาน - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเด่ือมี
จิตสำนึกและตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต 

สำนักปลดั 

 

๑๖๓ ๑๖๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๑ โครงการประกวด
เรียงความในหัวข้อ “เมื่อ
เติบใหญ่ ฉันจะเป็นคนดี 
ไม่โกงกิน” 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
และตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อมีจิตสำนึก
และตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

สำนักปลัด 

๑๒ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
และตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ
มีจิตสำนึกและ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

สำนักปลัด 

๑๓ โครงการประกวดบุคคลดีเด่น
ในการดำเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์

เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรตหิน่วยงาน/
บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของ
ท้องถิน่ 

ประชาชนท่ัวไป/
หน่วยงาน 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ร้อยละของ
ความสำเร็จ
ของโครงการ 

ผู้ที่ไดร้ับการยกย่อง
เชิดชูเกียรตมิีขวัญ
และกำลังใจในการให้
ความช่วยเหลือ
กิจการสาธรณะของ
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๔ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๔ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือให้มีระบบ
แผนที่ภาษี
ครอบคลุมพ้ืนที่
และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บ
รายได้ 

ข้อมูลมีความถูกต้อง - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน 

ข้อมูลและขั้นตอน
ในการดำเนินงาน
ด้านแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

กองคลัง 

๑๕ โครงการจัดอบรมผู้เข้า
ข่ายชำระภาษี 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อจัดเก็บเอง
เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ 

ผู้เข้าข่ายในการชำระ
ภาษีทุกประเภทใน
ตำบลบ้านเดื่อ 

- ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ
มีการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

๑๖ โครงการอบรมการทำ
บัญชีในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ภายใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงานมี
ความเข้าใจ
ในระบบ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ 
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๘๐ 

พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ 
เกีย่วกับการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง 

 
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๖๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงห้อง
ภายในอาคารอุทุมพร ห้อง
ประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 
2  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย  

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑-๙) 

เพ่ือปรับปรุงห้อง
ภายในอาคาร
อุทุมพร ห้อง
ประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 

โดยทำการปรับปรุง
ห้องภายในอาคาร
อุทุมพร ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ   
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ กำหนด) 

- ๓๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ
ความ
พอใจของ
ผู้ใช้ห้อง
ประชุม 

 ห้องประชุม
มีความ
พร้อม
รองรับการ
ประชุมและ
การจัด
กิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
และห้องประชุม  ภายในพ้ืนท่ี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ  ภายใน
หมู่บ้าน    บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 2   
ตำบลบ้านเดื่อ   อำเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย 

(เสนอโดยหมู่ที่ ๑-๙) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
สำนักงานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ และ
ห้องประชุม  ภายใน
พื้นที่ท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

โดยทำการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือ และห้องประชุม 
ภายในพื้นที่ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นเด่ือ      
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเด่ือกำหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ
ความ
พอใจของ
ผู้ใช้ห้อง
ประชุม 

 ห้องประชุม
มีความ
พร้อม
รองรับการ
ประชุมและ
การจัด
กิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง  

 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๖ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องเรียนภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค์   ภายใน
หมู่บ้าน    บ้านโนนสวรรค์   
หมู่ที่ 3   ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

เพ่ือปรับปรุงต่อ
เติมห้องเรียน
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
สวรรค์   ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์   หมู่ที่ 3 

โดยทำการปรับปรุง
ต่อเติมห้องเรียน
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์    
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด) 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ - - ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน
โนนสวรรค์  
มีห้องเรียน
เพ่ิม 
จำนวน ๑ 
ห้อง    

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค์  
มีห้องเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา
ฯ 

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์ 

(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์   
หมู่ที่ 3 

โดยทำการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค์
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ - - โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค ์
จำนวน ๑ 
โครงการ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนสวรรค์ 
มีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้
ของเด็ก 

กองช่าง 
กอง

การศึกษา
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๗ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องขยายเสียงตามสาย 
ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์
ตลาดสดตำบลบ้านเดื่อ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
2,3,4,5 และ 9  ตำบล
บ้านเดื่อ   อำเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย             
(เสนอโดยหมู่ที่
๒,๓,๔,๕,๙) 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่อง
ขยายเสียงตาม
สาย ณ ศูนย์
ประชาสัมพันธ์
ตลาดสดตำบล
บ้านเดื่อภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 
2,3,4,5 และ 9   

โดยทำการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องขยาย
เสียงตามสาย ณ ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ตลาด
สดตำบลบ้านเดื่อ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
2,3,4,5 และ 9   
จำนวน 1 ชุด  
(รายละเอียดตามที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
กำหนด ) 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
เครื่อง
เสียงตาม
สาย 
จำนวน ๑ 
โครงการ    

ไดเ้ครื่อง
เสียงตาม
สายที่ใช้ใน
การบริการ
ประชาชนที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๘ 



 
 

 
 

๖.๓ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ อบต.บ้านเดื่อ 

เพ่ือสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ตำบลบ้าน
เดือ่ เพ่ือ
ดำเนินงานต่างๆ 
และสนับสนุน
การดำเนิน
โครงการ   

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 
  

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพ
ได้รับเงิน
สมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่ว
หน้า 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 

๑๖๙ 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฌาปณ
สถาน บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 
๘ ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย     

(เสนอโดยหมู่ที่ ๘) 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ฌาปณสถาน 
บริเวณป่าช้า  
หมู่ที่ ๘ 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนมี
สถานที่ใช้ใน
การฌาปณกิจที่ได้
มาตรฐาน 

โดยทำการก่อสร้าง
ฌาปณสถาน ขนาด
กว้าง ๑๕.๗๐ เมตร 
ยาว ๑๘.๒๐ เมตร 
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(ตามแบบที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- - ๗๘๘,๐๐๐ ๗๘๘,๐๐๐ ๗๘๘,๐๐๐ ฌาปณ
สถาน 
จำนวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ใน
การฌาปณกิจ
ตามมาตรฐาน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๗๐ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ 
– เสี่ยน ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 

๑.เพ่ือปรับปรุง
สถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าบ้านเดื่อ – 
เสี่ยน ภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
เสี่ยน หมู่ที่ ๙ 
๒.เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

๑.เครื่องสูบน้ำและ
อุปกรณ์ควบคุม
จำนวน ๑ ชุด 
๒.แพเหล็ก EPPS 
๐๑/๔๔ (ตามแบบ
กรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน) 
(ตามแบบที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- ๒,๑๑๔,๐๐๐ - - - สถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า 
จำนวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๗๑ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายทาง บ้านดื่อ – 
บ้านเสี่ยน (นค.ถ.๗๖-
๐๐๑) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเดื่อ และบ้านสร้าง
หลวง หมู่ที่ ๒ และ ๔  
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ จังหวัดหนองคาย 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนนเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง บ้านดื่อ 
– บ้านเสี่ยน 
(นค.ถ.๗๖-๐๐๑) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเดื่อ และบ้าน
สร้างหลวง หมู่ที่ 
๒ และ ๔   
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายทาง 
บ้านดื่อ – บ้านเสี่ยน 
(นค.ถ.๗๖-๐๐๑)       
จำนวน ๔ ช่วง 
(ตามแบบที่ อบต.
บา้นเดื่อกำหนด) 

- ๒,๙๙๑,๐๐๐ - - - ถนนเสริม 
ผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน เสริม
ผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๗๒ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. สายทางเลียบ
คลองส่งน้ำ ของสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า ไป หนอง
นาตู้ดี (นค.ถ.๗๖-๐๐๔) 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน  
หมู่ที่ ๙   ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน  ค.ส.ล. สาย
ทางเลียบคลองส่ง
น้ำ ของสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า ไป 
หนองนาตู้ดี 
(นค.ถ.๗๖-๐๐๔) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน   
หมู่ที่ ๙  
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. 
 ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๘๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 
๑๔,๐๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(ตามแบบที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- ๖,๙๒๓,๐๐๐ ๖,๙๒๓,๐๐๐ ๖,๙๒๓,๐๐๐ ๖,๙๒๓,๐๐๐ ถนนค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน 
 ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๗๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. สายทางเข้าปา่ช้า
บ้านเดื่อ (ผู้ใหญ่) – ไป 
ป่าช้าบ้านน้อย (นค.ถ.
๗๖-๐๐๕) ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย และ 
บ้านเดื่อ  หมู่ที่ ๑ และ ๒   
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่า
บ่อ จังหวัดหนองคาย 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สาย
ทางเข้าป่าช้าบ้าน
เดื่อ (ผู้ใหญ่) – ไป 
ป่าช้าบ้านน้อย 
(นค.ถ.๗๖-๐๐๕) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านน้อย และ 
บ้านเดื่อ  หมู่ที่ ๑ 
และ ๒   
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. 
ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(ตามแบบที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- ๔,๙๔๕,๐๐๐ ๔,๙๔๕,๐๐๐ ๔,๙๔๕,๐๐๐ ๔,๙๔๕,๐๐๐ ถนนค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน  
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๗๔ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. สายทางวัดป่า
บ้านจอก เชื่อมระหว่าง 
ตำบลบ้านเดื่อ ไปตำบล
บ้านว่าน ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ ๓  ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 

๑.เพ่ือก่อสร้าง
ถนน สายทางวัด
ป่าบ้านจอก 
เชื่อมระหว่าง 
ตำบลบ้านเดื่อ ไป
ตำบลบ้านว่าน 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ ๓    
๒.เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔,๙๗๐เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๙,๘๘๐ ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งดินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(ตามแบบที่ อบต.
บ้านเดื่อกำหนด) 

- ๑๐,๑๕๕,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕,๐๐๐ ถนนค.ส.ล. 
จำนวน ๑ 
เส้น  

 มีถนน      
ค.ส.ล.ที่
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๗๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ 
ห้วยคุก (ช่วงที่ ๑) 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เสี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน
เดื่อ อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  

 เพ่ือก่อสร้างฝาย
น้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ หว้ย
คุก (ช่วงที่ ๑) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที ่
๙ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ สันฝาย
สูง ๒.๐๐ เมตร 
ผนังข้างสูง ๓.๕๐ 
เมตร กว้าง ๒๐.๐๐ 
เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำล้น 
ที่สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

๒๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ 
ห้วยวังปลาแข้ง ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 
๙ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  

 เพ่ือก่อสร้างฝาย
น้ำล้น ตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ ห้วย
วังปลาแข้ง 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที ่
๙ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ สันฝาย
สูง ๒.๐๐ เมตร 
ผนังข้างสูง ๓.๕๐ 
เมตร กว้าง ๑๗.๐๐ 
เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำล้น 
ที่สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๙๓ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น ตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ ห้วยคุก 
(ช่วงที่ ๒) บริเวณคู
กฐิน ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ ๙ 
ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  

 เพ่ือก่อสร้างฝาย
น้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ ห้วย
คุก (ช่วงที่ ๒) 
บริเวณคูกฐิน 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 
๙ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ สันฝาย
สูง ๒.๐๐ เมตร 
ผนังข้างสูง ๓.๕๐ 
เมตร กว้าง ๑๗.๐๐ 
เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำล้น ที่
สามารถระบาย
น้ำได้สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

๒๗ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น ตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ ห้วยคุก 
(ช่วงที่ ๓)  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 

 เพ่ือก่อสร้างฝาย
น้ำล้น ตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ ห้วย
คุก (ช่วงที่ ๓)  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๓ ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น ตาม
แบบ มข.๒๕๒๗ 
สันฝายสูง ๒.๐๐ 
เมตร ผนังข้างสูง 
๓.๕๐ เมตร กว้าง 
๒๐.๐๐ เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำล้น ที่
สามารถระบาย
น้ำได้สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๙๔ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒๘ โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้น ตามแบบ มข.
๒๕๒๗ ห้วยเสียว 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย  

 เพ่ือก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นตามแบบ มข.
๒๕๒๗ ห้วยเสียว 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง 
๒.๐๐ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง 
๑๖.๐๐ เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำ
ล้น ที่
สามารถ
ระบายน้ำ
ได้สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

๒๙ โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้น ตามแบบ มข.
๒๕๒๗ ห้วยคุก (ช่วง
ที่ ๔)  ภายในหมู่บ้าน 
บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ 
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 

 เพ่ือก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ตามแบบ มข.
๒๕๒๗ ห้วยคุก (ช่วง
ที่ ๔)  ภายในหมู่บ้าน 
บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ 
ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น ตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ สันฝายสูง 
๒.๐๐ เมตร ผนังข้าง
สูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง 
๑๕.๐๐ เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำ
ล้น ที่
สามารถ
ระบายน้ำ
ได้สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๙๕ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๐ โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ 
ห้วยคุก (ช่วงที่ ๕) 
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เสี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน
เดื่อ อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  

 เพ่ือก่อสร้างฝาย
น้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ ห้วย
คุก (ช่วงที่ ๑) 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 
๙ ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  

โดยทำการ ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นตามแบบ 
มข.๒๕๒๗ สันฝาย
สูง ๒.๐๐ เมตร 
ผนังข้างสูง ๓.๕๐ 
เมตร กว้าง ๒๐.๐๐ 
เมตร  
และป้ายโครงการ 

- ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ฝายน้ำล้น
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 มีฝายน้ำล้น 
ที่สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

๓๑ โครงการห้วยกกกอก 
(ตอนล่าง) ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 
๑ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

เพ่ือทำการขุด
ลอกห้วยกกกอก 
(ตอนล่าง) ภายใน
หมู่บ้าน บ้านน้อย 
หมู่ที่ ๑ ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 

โดยทำการขุดลอกห้วยกก
กอก (ตอนล่าง) ปากกว้าง
เฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ก้น
กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม 
๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดิน
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
๑๘,๗๐๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งกองดินเป็นคัน
ดิน และป้ายโครงการ 

- ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ โครงการขุด
ลอก 
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 ประชาชนได้
มีน้ำอุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
ที่ทำการ
ปกครอง

อำเภอท่าบ่อ 

 
 

แบบ ผ.0๒/๑ 

๑๙๖ 



 
 

 
 

 
 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
รอบหนองเสี่ยนเป็น
สวนหย่อมและลานออก
กำลังกาย  ภายในหมู่บ้าน  
บ้านเสี่ยน   หมู่ที่ 9   
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่า
บ่อ  จังหวัดหนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่รอบหนอง
เสี่ยนเป็น
สวนหย่อมและ
ลานออกกำลังกาย   
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 9    
๒.เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
พ้ืนที่ในการออก
กำลังกายและที่
พักผ่อน 

โดยทำการปรับปรุง
พ้ืนที่รอบหนองเสี่ยน  
เป็นสวนหย่อมและ
ลานออกกำลังกาย    
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ
กำหนด)  

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สวนหย่อม
และลาน
ออกกำลัง
กาย
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 ประชาชน
ได้มีสถานที่
ในการออก
กำลังกาย
และพักผ่อน
และมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๙๗ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
รอบหนองนาตู้ดี  เป็น
สวนสาธารณะเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  ภายใน
หมู่บ้าน    บ้านเสี่ยน   
หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๙) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่รอบหนอง
นาตู้ดีเป็น
สวนสาธารณะ 
เพ่ือการท่องเที่ยว   
ภายในหมู่บ้าน    
บ้านเสี่ยนหมู่ที่ 9      
๒.เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สถานที่ท่องเที่ยว 

โดยทำการปรับปรุง
พ้ืนที่รอบหนองนาตู้
ดีเป็นสวนสาธารณะ 
เพ่ือการท่องเที่ยว    
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ กำหนด)  

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ 
เพ่ือการ
ท่องเที่ยว   
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 ประชาชน
ได้มีสถานที่
ในการออก
กำลังกาย
และการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
รอบหนองแสนตอ  เป็น
สวนสาธารณะ เพื่อการ
ท่องเที่ยว  ภายใน
หมู่บ้าน   บ้านกุดกง   
หมู่ที ่๖  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

๑.เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ี
รอบหนองแสนตอ  
เป็นสวนสาธารณะ 
เพื่อการท่องเที่ยว   
ภายในหมู่บ้าน    
บ้านกุดบง  หมู่ที่ ๖      
๒.เพื่อให้ประชาชน
ได้มสีถานท่ี
ท่องเที่ยว 
  

โดยทำการปรับปรุง
พื้นที่รอบหนองแสนตอ  
เป็นสวนสาธารณะ 
เพื่อการท่องเที่ยว    
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
กำหนด)  

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ 
เพ่ือการ
ท่องเที่ยว   
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 ประชาชน
ได้มีสถานที่
ในการออก
กำลังกาย
และการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 

๑๙๘ 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
รอบหนองบ่อ  เป็น
สวนสาธารณะและลาน
ออกกำลังกาย เพ่ือการ
ท่องเที่ยว  ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านน้อย   
หมู่ที ่๑  ตำบลบ้านเดื่อ   
อำเภอท่าบ่อ   จังหวัด
หนองคาย 

 (เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

๑.เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่รอบหนอง
บ่อเป็น
สวนสาธารณะ
และลานออก
กำลังกายเพ่ือการ
ท่องเที่ยว   
ภายในหมู่บ้าน    
บ้านน้อย หมู่ที่ ๑    
๒.เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สวนสาธารณะ
ลานออกกำลัง
กายและสถานที่
ท่องเทีย่ว 

โดยทำการปรับปรุง
พ้ืนที่รอบหนองบ่อ    
เป็นสวนสาธารณะ 
และลานออกกำลัง
กาย เพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อกำหนด)  

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะ
และลานออก
กำลังกาย 
เพ่ือการ
ท่องเที่ยว   
จำนวน ๑ 
แห่ง 

 ประชาชน
ได้มีสถานที่
ในการออก
กำลังกาย
และการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 

๑๙๙ 



 
 

 
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น   
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 
มท. ๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๗๙ 
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
      

๑.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยภายใน
ท้องถิ่น มีการ
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครับทั้ง ๔ 
ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและ
สติปัญญาผ่านการ
เล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

โดยทำการสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา  
จำนวน ๔ ฐาน 
 ฐานที่ ๑ สระน้ำ อิน
จัน  
ฐานที่ ๒ สระทารก  
ฐานที่ ๓ ค่ายกล 
SPIDER MAN  
ฐานที่ ๔ เรือสลัดลิง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑.ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยครบทั้ง ๔ 
ด้าน   

เด็กปฐมวัย
ภายในท้องถิ่น 
มีการ
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยครับทั้ง ๔ 
ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 

๒๐๐ 



 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป 
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
เอนกประสงค์สำหรับ
ใช้ในงานสำนักงาน 
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
  

เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๘ 
ตัวๆ ละ ๓,๖๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
ทำจากไม้ เบาะหมุนได้ มีล้อ 
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้อง
ใช้ราคาตามท้องตลาด) 

- - ๒๘,๘๐๐ - - สำนักปลัด 
กองช่าง 

๒ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
๗ สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
   

โต๊ะหมู่บูชา ๗ จำนวน ๑ ชุด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑.ฐานกว้างไม่น้อยกวา่ ๕๐ 
เซนติเมตร  
๒.ลึกไม่น้อยกวา่ ๔๘ 
เซนติเมตร 
๓.สูงโดยรวมไม่น้อยกว่า ๗๔ 
เซนติเมตร วัสดุทำจากไม้ 
(เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้อง
ใช้ราคาตามท้องตลาด) 

- - ๒,๖๐๐ - - สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๑ 



 
 

 
 

 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 
๔ ลิ้นชัก  สำหรับใช้ใน
งานสำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ  

ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก 
จำนวน ๑ หลัง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
๑.โครงสร้างทำด้วย
เหล็กหนาเกรด A 
๒.ใช้ระบบรางเลื่อน 
ป้องกันบานประตูตกราง 
เลื่อนเปิด – ปดิ ด้วยลูก
ลอ้คุณภาพ 
๓.มีหลูิ้นชัก 
๔.มีคณุสมบัตติาม
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
(เนื่องจากไม่ปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์จึงต้องใช้ราคา
ตามท้องตลาด) 

- - ๗,๙๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 

 แผนงาน หมวด  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

แบบ ผ.0๓ 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๒ 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

  

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

2561 2562 2563 2564 256๕ รับผิดชอบหลัก 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ
๒ บาน (ทึบ) สำหรับ
ใช้ในงานสำนักงาน 
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ  

ตู้เหล็กแบบ ๒บาน (ทึบ)
จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ 
๕,๕๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
๑.โครงสร้างทำด้วย
เหล็กหนาเกรด A 
๒.ใช้ระบบรางเลื่อน 
ป้องกันบานประตูตกราง 
เลื่อนเปิด – ปดิ ด้วยลูก
ล้อคุณภาพ  
๓. มีมือจับชนิดบดิ มี
แผ่นชั้นปรับระดับ ๓ 
ช้ิน 
๔. มีคณุสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.) 
(เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์จึงต้องใช้ราคา
ตามท้องตลาด) 

- - ๑๑,๐๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๓ 



 
 

 
 

  
๕ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ  

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
จำนวน ๑ เครื่อง 
โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
๑.เป็นเครื่องตดัแต่งพุ่ม
ไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์
แบบมือถือ 
๒.ใช้เครื่องยนตเ์บนซิน 
๑ สูบ ๒ จังหวะ 
๓.ความจุกระบอกสูบ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซี
ซี 
๔.เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า ๐.๙ แรงม้า 
๕.ใบมีดตัดขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๙.๕ น้ิว 
(รายละเอียดตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)  

- - ๑๗,๕๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๔ 



 
 

 
 

๖ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครวั 

เพ่ือจัดซื้ออ่างล้าง
จานสแตนเลส  สำหรับ
ใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ  

อ่างล้างจานสแตนเลส  
จำนวน ๑ อัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
๑.อ่างล้างจานสแตนเลสส
ตีลชนิดมีขาตั้ง ๒ หลุม ๑ 
ท่ีพักจาน 
๒.ขนาดอ่างล้างจานไม่
น้อยกว่า : ๑,๒๐๐ x 
๕๐๐ x ๘๐๐ มม. 
๓.ขนาดหลุมล้างจาน 
๓๔๐ x ๔๐๐ มม. ความ
ลึกหลุดล้างจาน ๑๘๕ มม. 
๔.สะดือน้ำล้นพร้อม
ตะกร้ากรองเศษอาหาร
และฝาปิดกักน้ำ,ท่อน้ำท้ิง
แบบสายอ่อน,ก๊อกน้ำเย็น
(เนื่องจากไม่ปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคา
ตามท้องตลาด) 
 
 
 

- - ๗,๐๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๕ 



 
 

 
 

๗ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อหม้อหุงข้าว  
สำหรับใช้ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ  

หม้อหุงข้าว  จำนวน ๑ 
เครื่อง โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้  
๑.ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๘ 
ลิตร มีระบบอัตโนมัติ Cook 
& Warm System 
๒.มีฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(ประหยัดไฟเบอร์ ๕) 
สามารถประกอบอาหารได้
อย่างรวดเร็ว และประหยัด
พลังงาน 
๓.สามารถควบคุมปริมาณ
น้ำให้เหมาะสมขนาดปรุง
อาหาร แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/
เฮิร์ซ) : ๒๒๐/๕๐Hz 
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) Cook 
๕๐๐ W./Warm ๓๕ W  
๔. มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.)(เนื่องจากไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๑,๒๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 256๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๖ 



 
 

 
 

  
๘ บริหารงานทั่วไป 

การศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one  สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one สำหรับ
งานสำนักงาน  
จำนวน ๔ เครื่อง 
ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๖๘,๐๐๐ - - สำนักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๗ 



 
 

 
 

๙ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

เครื่องพิมพ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ 
๙,๐๐๐ บาท ตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- - ๑๘,๐๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๘ 



 
 

 
 

๑๐ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด ๑ KVA (๖๐๐ 
Watts)  จำนวน  ๒ 
เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๐๐ 
บาท ตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๑๑,๖๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๐๙ 



 
 

 
 

๑๑ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สำหรับงานสำนักงาน  
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊คสำหรับงาน
สำนักงาน  จำนวน ๑ 
เครื่อง ตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๑๖,๐๐๐ - - สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๐ 



 
 

 
 

๑๒ บริหารงานทั่วไป 
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card 
Reader) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์
(Smart Card 
Reader) จำนวน ๓ 
เครื่อง ตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๒,๑๐๐ - - สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 
๒๑๑ 



 
 

 
 

๑๓ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร์  สำหรับ
ใช้ในงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เครื่องโปรเจคเตอร์  
ขนาด ๓,๕๐๐ 
ANSILจำนวน ๑ 
เครื่อง  
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๓๐,๓๐๐ - - สำนักปลัด  

๑๔ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   
สำหรับใช้ในงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า   
ขนาด ๑๒๐ นิ้ว
จำนวน ๑ จอ  
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๑๓,๑๐๐ - - สำนักปลัด  

 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๒ 



 
 

 
 

๑๕ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อตู้ลำโพง
เอนกประสงค์
เคลื่อนที่ สำหรับใช้
ในสำนักปลัดและ
กิจการอ่ืน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ  

ตู้ลำโพงเอนกประสงค์
เคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด 
รายละเอียดตามท่ี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อกำหนด 
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๑๑,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๓ 



 
 

 
 

๑๖ บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง สำหรับใช้
บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
สูง จำนวน ๑ เครื่อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
-กำลังมอเตอร์ : ๒๑๐๐๐ 
วัตต์/๒๒๐V.  
-Operat. Pressure Bar : 
แรงดันลมสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ (บาร์) 
-Delivery rate : อัตราน้ำ
ไหล (ปริมาณน้ำ ๔๕๐ ลิตร/
ชั่วโมง) 
-Motor (มอเตอร์) : ๒๑๐๐
W (วัตต์) 
-Voltage : ๒๒๐ (โวลท์) 
-ปืนฉีดน้ำ,หวัฉีดปรับองศา,
หัวฉีดเทอร์โบ,สายฉีดไม่น้อย
กว่า ๖ เมตร ข้อตอ่เข้าทาง
แบบมีฟิลเตอร์ (เนื่องจากไม่
ปรากฎตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้
ราคาตามท้องตลาด) 

- - ๔,๐๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๔ 



 
 

 
 

๑๗ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป 
  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซม
บำรุงรักษา
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บำรุงตามปกติหรือ
ค่าซอ่มกลาง) 

เพ่ือซ่อมแซม
บำรุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบำรุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลางของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อให้ใช้งานในการ
บริการประชาชนได้
ตามปกติ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองคลัง  

๑๘ บริหารงานทั่วไป 
  

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ ในหลวง 
รัชกาลที่ ๑๐ 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติไฟ
เบอร์กลาส 
(ตามแบบที่ อบต.บ้าน
เดื่อกำหนด) (เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์จึงต้อง
ใช้ราคาตามท้องตลาด) 

- ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ สำนักปลัด 

 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๕ 



 
 

 
 

๑๙ บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน 
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 
๑ ตัว รายละเอียด
ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ
กำหนด  
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๑,๗5๐ - - กองคลัง 

๒๐ บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อโซฟารับแขก 
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

โซฟารับแขก จำนวน ๑ 
ตัว รายละเอียดตามที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อกำหนด  
(เนื่องจากไม่ปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์จึงต้องใช้ราคา
ตามท้องตลาด) 

- - ๗,๙๐๐ - - กองคลัง 
 

 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๖ 



 
 

 
 

๒๑ บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้บานทึบ
สูง 
สำหรับใช้งาน ใน
งานสำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

เพ่ือจัดซื้อตู้บานทึบสูง 
จำนวน ๔ หลังๆละ 
๕,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดตามท่ี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อกำหนด 
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๒๒,๐๐๐ - - กองคลัง 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๗ 



 
 

 
 

๒๒ บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก ๔ ฟุต สำหรับ
ใช้งาน ในงาน
สำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

ตู้บานเลื่อนกระจก ๔ 
ฟุต จำนวน ๔ หลังๆ
ละ ๔,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดตามท่ี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อกำหนด 
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๑๘,๐๐๐ - - กองคลัง 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๘ 



 
 

 
 

๒๓ บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สำหรับ
ใช้ในงานสำนักงาน 
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  
จำนวน ๑ เครื่อง ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๑๗,๐๐๐ - - กองคลัง 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๑๙ 



 
 

 
 

๒๔ บริหารงานทั่วไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมีกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (lnk Tank 
Printer) จำนวน ๑ 
เครื่อง ตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๔,๓๐๐ - - กองคลัง 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๐ 



 
 

 
 

๒๕ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network
จำนวน ๑ เครื่อง 
ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๘,๙๐๐ - - กองคลัง 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๑ 



 
 

 
 

๒๖ การรักษาความ
สงบภายใน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑเ์ครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดซื้อสาย
ดับเพลิง สำหรับใช้
บริการประชาชนใน
งานป้องกันและ
บรรเทาสารณภัย ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

สายส่งน้ำแบบผ้าใบ
พร้อมหัวทองเหลือง 
ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว 
๒๐ เมตร จำนวน ๒ 
เส้น ๆ ละ ๗,๕๐๐ 
บาท 
 (เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๑๕,๐๐๐ - - สำนักปลัด 

 

 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๒ 



 
 

 
 

๒๗ 
 
 
 
 
 

การศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขกไม้
จริง สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

ชุดรับแขกไม้จริง 
จำนวน ๑ ชุด  
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๒๕,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

๒๘ การศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง สำหรับใช้
ในงานสำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง ขนาด 
๑๘,๐๐๐ บีทียู      
(มีระบบฟอกอากาศ)
จำนวน ๒ เครื่อง 
เครื่องละ ๒๑,๐๐๐ 
บาท 
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๔๒,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

 

 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๓ 



 
 

 
 

๒๙ 
 
 
 
 
 

การศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบข้ออ่อน 
สำหรับใช้ในงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จำนวน ๑ 
เครื่อง   
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๑๐,๙๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

๓๐ การศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ 
นิ้ว สำหรับใช้ในงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
  

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด ๒๒ นิ้ว 
จำนวน ๑ เครื่อง  
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๑๑,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๔ 



 
 

 
 

๓๑ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
สำหรับใช้ในงาน
สำนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 
  

เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จำนวน ๑ เครื่อง 
ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

- - ๑๕,๐๐๐ - - กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๕ 



 
 

 
 

๓๒ การพาณิชย์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบล้อจักรยาน 
สำหรับใช้ในงานการ
พาณิชย์และกิจการอื่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน จำนวน 
๑ เครื่อง  
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๑๒,๐๐๐ - - กองช่าง 

๓๓ การพาณิชย์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน เพ่ือจัดซื้อถังน้ำแบบไฟ
เบอร์กลาส สำหรับใช้
ในงานการพาณิชย์และ
กิจการอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 

ถังน้ำแบบไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ 
๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน 
๔ ใบ ๆ ละ ๘,๓๐๐ 
บาท   
(รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - ๓๓,๒๐๐ - - กองช่าง 

 

 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๖ 



 
 

 
 

๓๔ การพาณิชย์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
สำหรับใช้ในงานการ
พาณิชย์และกิจการอื่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 

เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 
๑ เครื่อง   
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๗,๕๐๐ - - กองช่าง 

๓๕ การพาณิชย์  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑอ่ื์น เพ่ือจัดซื้อทุ่นลอยน้ำ 
สำหรับใส่ท่อ ขนาด 
๓๓๐ มม. สำหรับใช้ใน
งานการพาณิชย์และ
กิจการอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เดื่อ 

ทุ่นลอยน้ำ สำหรับใส่
ท่อ ขนาด ๓๓๐ มม. 
จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ 
๑๗,๐๐๐ บาท 
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๘๕,๐๐๐ - - กองช่าง 

 

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๗ 



 
 

 
 

๓๖ 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป 
งานเคหะและ
ชุมชน  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ รถยนต์
บรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก 
พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล 
มีกำลังแรงมา้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑๕๐แรงม้า
สำหรับใช้ในงาน
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านเดื่อ 
  

รถยนต์บรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกำลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑๕๐แรงม้า จำนวน ๑ 
คัน 
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ สำนักปลัด 
กองช่าง  

 
 
 
 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.0๓ 

๒๒๘ 



 
 

 
 

๓๗ งานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน
ผู้บริหาร สำหรับใช้ใน
งานสำนักงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อ 
  

เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร 
จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ
๖,๔๙๐ บาท 
รายละเอียดตามท่ี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อกำหนด  
(เนื่องจากไม่ปรากฎ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ต้องใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- - ๑๙,๔๗๐ - - กองช่าง 

๒๒๙ 



 
 

 
 

 

 
 
ที ่

แผนงาน หมวด 

 
 

ประเภท 
  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 256๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓๘ 
 
 
 
 
 

เคหะและชุมชน 
  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซม
บำรุงรักษา
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุง
ตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง) 

เพ่ือซ่อมแซม
บำรุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบำรุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเดื่อ 

ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื่อให้ใช้
งานในการบริการ
ประชาชนได้
ตามปกติ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง  

 
 

รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๙๙,๐๐๐ ๔,๔๐๕,๐๒๐ ๓,๗๙๙,๐๐๐ ๓,๗๙๙,๐๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๓ 

๒๓๐ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 


