
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2563 

 

ของเทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

งานแผนและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตําบลพระซอง 



คํานํา 
เทศบาลตําบลพระซอง  เล็งเห็นความสําคัญของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงได

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและทองถ่ิน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ฉบับนี้  เปนแผนพัฒนาทองถ่ินในระดับตําบล
ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาตําบล ซ่ึงไดกําหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร
เทศบาลตําบลพระซอง  ซ่ึงเปนนโยบายท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลตําบลพระซอง จึงเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลพระซอง  เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลพระซองเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนท่ีมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีตอไป 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 



สารบัญ 
          หนา 

     

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)            1 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)         3 

- บัญชีครุภัณฑ (ผ.03)         35 

 
 



~ ๑ ~ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
   1.1 แผนงานการศึกษา 
   ๑.๒ แผนงานบริหารทัว่ไป 
   ๑.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
   ๑.๔ แผนงานงบกลาง 
   ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห 
   ๑.๖ แผนงานสาธารณสุข 
   ๑.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   ๑.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 
    2.3 แผนงานการพาณิชย 
    ๒.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
    ๓.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๓.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    ๓.๓ แผนงานการเกษตร 
    3.4 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 

200,000 

 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 

200,000 

 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 

200,000 

 
- 
- 
- 
6 

- 
- 
- 
- 
600,000 

รวม - - - - 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 

ผ. ๐1 



~ ๒ ~ 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาสขุภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 
    ๔.1 แผนงานสาธารณสุข 
    ๔.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๔.๓ แผนงานการพาณิชย 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

41 

 
- 
- 

19,534,000 

 
- 
- 

41 

 
- 
- 

19,534,000 

 
- 
- 

41 

 
- 
- 

19,534,000 

 
- 
- 

123 

 
- 
- 

58,602,000 

รวม - - - - 41 19,534,000 41 19,534,000 41 19,534,000 123 58,602,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 43 19,734,000 43 19,734,000 43 19,734,000 123 58,602,000 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
~ ๓ ~ 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพกร
ศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสระโบก
บัวทอง เทศบาลตําบลพระ
ซอง อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมชุีดอุปกรณการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 

อุปกรณสาํหรับ
หองเรียนท่ี
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

  40,000 40,000  มีชุดอุปกรณ
สําหรับ
หองเรียนท่ี
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กมี
สื่อท่ีทันสมัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพกร
ศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดงอินํา
เทศบาลตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมชุีดอุปกรณการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 

อุปกรณสาํหรับ
หองเรียนท่ี
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

  40,000 40,000  มีชุดอุปกรณ
สําหรับ
หองเรียนท่ี
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กมี
สื่อท่ีทันสมัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพกร
ศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรี เทศบาล
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมชุีดอุปกรณการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 

อุปกรณสาํหรับ
หองเรียนท่ี
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

  40,000 40,000  มีชุดอุปกรณ
สําหรับ
หองเรียนท่ี
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กมี
สื่อท่ีทันสมัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลดัฯ 

งาน
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  3  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําเทศบาล

ตําบลพระซอง 

เพ่ือเปนผูชวยเจา

พนักงานในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี 

ประชาชนท่ัวไป 

16 หมูบาน 

  100,000 100,000 100,000 จํานวน 50 

คน 

มีผูชวยเจา

พนักงานในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยในระดับพ้ืนท่ี 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน 

2 โครงการฝกทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําเทศบาล

ตําบลพระซอง 

เปนคาใชจายในการ

ฝกทบทวน 

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจําเทศบาล

ตําบลพระซอง 

  100,000 100,000 100,000 จํานวน 50 

คน 

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจําเทศบาล

ตําบลพระซอง 

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน 

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกแกมลิง

หนองปาชา หมูท่ี 8 บาน

บอดอกซอน ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกแกมลิง

และหนองสาธารณะ

ประโยชนใหกักเก็บนํ้า

ไดด ี

ปริมาณงานกวาง

เฉล่ีย 15-25.00 

เมตร ยาว 

270.00 เมตร ลึก

เฉล่ีย 4.00 เมตร 

หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมไนอยกวา 

13,050 ลบ.ม. 

  495,000 495,000 495,000 ปริมาณพ้ืนท่ี

การขุดลอก 

แกมลิงอยูในสภาพ

ท่ีสมบูรณ การ

ระบายนํ้าและกัก

เก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกหวยกุด

ปลาเข็ง หมูท่ี 11 บาน

ดงอินํา ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกหวยกุด

ปลาเข็ง 

ปริมาณงาน กวาง

เฉล่ีย 10-15.00 

เมตร ยาว 

500.00 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 

10,610 ลบ.ม. 

  380,๐๐๐ 380,๐๐๐ 380,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี

การขุดลอก 

อางเก็บนํ้าอยูใน

สภาพสมบูรณ 

ระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนหวยวังแสง หมูท่ี 9 

บานหนองยอ ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน

หวยวังแสง 

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 

8.00 แมตร 

ยาว 8.00 เมตร 

ผนังขางสูง 

2.50 เมตร 

กอสรางตาม

แบบ มข.2527 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนหวยวังผักหวาน หมูท่ี 

15 บานโพนแพง ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน

หวยวังผักหวาน 

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 

8.00 เมตร ยาว 

8.00 เมตร 

ผนังขางสูง 

2.50 เมตร 

กอสรางตาม

แบบ มข.2527 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนหนองวังยาว หมูท่ี 8 

บานบออดอกซอน ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน

หนองวังยาว 

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 

8.00 แมตร 

ยาว 8.00 เมตร 

ผนังขางสูง 

2.50 แมตร 

กอสรางตาม

แบบ มข.2527  

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลน หมูท่ี 11 บานดงอิ

นํา ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 

6.00 เมตร ยาว 

15.00 เมตร 

สันสงู 1.50 

เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกหวยเซิง 

หมูท่ี 7 บานดงติ้ว ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม  

เพ่ือขุดลอกขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน ให

กักเก็บนํ้าไดด ี

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 18 

เมตร ยาว 600 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

3.50 เมตร 

หรือปริมาตรดิน

ไมนอยกวา  

14,100 ลบ.ม. 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการขุดลอกหวยวัง

แสง หมูท่ี 9 บานหนอง

ยอ ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน ให

กักเก็บนํ้าไดด ี

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 15-

20 เมตร ยาว 

450 เมตร ลึก

เฉลี่ย 4.0 เมตร 

หรือปริมาณดิน

ขุดไมนอยกวา 

14,100 ลบ.ม 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกหวย

หนองสระหลวง หมูท่ี 2 

บานพระซอง ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน ให

กักเก็บนํ้าไดด ี

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 42 

เมตร ยาว 900 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

4.0 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 

6,170 ลบ.ม. 

  220,000 220,000 220,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกหวยวัง

ยาว หมูท่ี 8 บานบอดอก

ซอน ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกหวยวังยาว ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 8 

เมตร ยาว 900 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

3.00 เมตร 

หรือปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 

8,400 ลบ.ม. 

  300,000 300,000 300,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนหนองบอกวาง หมูท่ี 

14 บานทาวัด ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน

หนองบอกวาง 

ปริมาณงาน 

กวางเฉลี่ย 

8.00 เมตร ยาว 

8.00 เมตร 

ผนังขางสูง 

3.00 เมตร 

กอสรางตาม

แบบ มข 2527 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนปากฮองนา หมูท่ี 12 

บานทาจําปา ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน

ปากฮองนา 

ปริมาณงาน

กวางเฉลี่ย 

8.00 เมตร ยาว 

8.00 เมตร 

ผนังขางสูง 

3.00 เมตร 

กอสรางตาม

แบบ มข 2527 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 11 บานดงอินํา 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาดบอบาดาล 

6 น้ิว ช้ัน 13.5 

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด
17.069624 ̊ 

,104.573122 ̊ 

  460,000 460,000 460,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

14 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 6 บานนาเหนือ 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน ขนาด

บอบาดาล 6 นิว้ 

ชั้น 13.5 จาํนวน 

4 บอ รายละเอยีด

ตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่

กําหนด พิกัด

17.02069 ̊ 

,104.540025 ̊ 

  460,000 460,000 460,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โดรงการขุดลอกหนองคอ

ขวด หมูท่ี 5 บานนาสี

นวล ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

ปริมาณงานกวาง

เฉล่ีย 75.00 

เมตร ยาว 

180.00 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 4.00 

เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 

14,100 ลบ.ม. 

พิกัด 

17.001577 ̊ 

,104.560012 ̊ 

  499,000 499,000 499,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการขุดลอกหนอง

ข้ีนกนอย หมูท่ี 4 บาน

พระซองนอย ตาํบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

ปริมาณงานกวาง

เฉล่ีย 15-40.00 

เมตร ยาว 

130.00 เมตร ลึก

เฉล่ีย 3.50 เมตร 

หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 

11000 ลบ.ม.

พิกัด 

17.007920 ̊ 

,104.553801 ̊ 

  400,000 400,000 400,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 9 บานหนองยอ 

และหมูท่ี 10 บานสอง

คอน ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาด บอบาดาล 

6 น้ิว ช้ัน 13.50  

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด 

17.052258 ̊ 

,104.569515 ̊ 

  460,000 460,000 460,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

18 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 3 บานพระซอง 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาด บอบาดาล 

6 น้ิว ชั้น 13.50 

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด 

17.015991 ̊ 

,104.563629 ̊ 

  450,000 450,000 450,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 7 บานดงติ้ว และ

หมูท่ี 15 บานโพนแพง 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาด บอบาดาล 

6 น้ิว ช้ัน 13.50  

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด 

17.048552 ̊ 

,104.556622 ̊ 

  460,000 460,000 460,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

20 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 8 บานบอดอกซอน 

และหมูท่ี 12 บานทา

จําปา ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาดบอบาดาล 

6 น้ิว ชั้น 13.5 

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด 

17.022945 ̊, 

104.569299 ̊ 

  450,000 450,000 450,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกหนองบอ

นอย บานทาวัด หมูท่ี 

14  ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม  

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณประโยชนให

กักเก็บนํ้าไดด ี

กวางเฉลี่ย 

40.00 เมตร 

ยาว 150.000 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

4.00 เมตร 

หรือมีปรมิาตร

ดินไมนอยกวา 

13,400 ลบ.ม. 

พิกัด 
17.034705 ̊, 

104.575056 ̊ 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 9 บานหนองยอ 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาดบอบาดาล 

6 น้ิว ช้ัน 13.5 

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด 
17.23224 ̊, 

104.334964 ̊ 

  500,000 500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 6 บานนาเหนือ 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาดบอบาดาล 

6 น้ิว ชั้น 13.5 

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด 

  500,000 500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

24 โครงการขุดลอกหวยเซงิ 

หมูท่ี 16 บานนาทุงทอง 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือขุดลอกหวยเซงิ 

ใหกักเก็บนํ้าไดด ี

กวางเฉล่ีย 

17.00 เมตร 

ยาว 800.00 

เมตร ลึกเฉล่ีย 

3.50 เมตร หรือ

มีปรมิาตรดินขุด

ไมนอยกวา 

14,400 ลบ.ม. 

พิกัด 

17.15385 ̊, 

104.321100 ̊ 

  500,000 500,000 500,000 ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

และแกไขปญหาภัยแลง 

หมูท่ี 16 บานนาทุงทอง 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ปริมาณงาน 

ขนาดบอบาดาล 

6 น้ิว ช้ัน 13.5 

จํานวน 4 บอ 

รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและ

แบบแปลนท่ี

กําหนด พิกัด

17.11896 ̊, 

104.325627 ̊ 

  500,000 500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

1 บานพระซอง ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

27 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

2 บานพระซอง ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

3 บานพระซอง ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

29 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

4 บานพระซองนอย 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

30 โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้า

พลังงานแสงอาทิตย ภาค

การเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ

ฐานราก หมูท่ี 5 บานนาสี

นวล ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

6 บานนาเหนือ ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

32 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

7 บานดงติ้ว ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

33 โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้า

พลังงานแสงอาทิตย ภาค

การเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ

ฐานราก หมูท่ี 8 บานบอ

ดอกซอน ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

9 บานหนองยอ ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

35 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

10 บานสองคอน ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

36 โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้า

พลังงานแสงอาทิตย ภาค

การเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ

ฐานราก หมูท่ี 11 บาน

ดงอินํา ตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

12 บานทาจําปา ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

38 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

13 บานทาเจรญิ ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

39 โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้า

พลังงานแสงอาทิตย ภาค

การเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ

ฐานราก หมูท่ี 14 บานทา

วัด ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

15 บานโพนแพง ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

41 โครงการติดตั้งระบบสบู

นํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

ภาคการเกษตรเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก หมูท่ี 

16 บานนาทุงทอง 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ตามแบบ

มาตรฐานท่ี

กําหนด 

  500,000 500,000 500,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางฝายสัน

ลน หวยกุดปลาเข็ง หมูท่ี 

11 บานดงอินํา 

เพ่ือกอสรางฝายสันลน 

หวยกุดปลาเข็ง 

ปริมาณงานกวาง

เฉล่ีย 6 เมตร 

ยาว 15 เมตร 

สันฝายสูงเฉล่ีย 

1.50 เมตร  

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี การระบายนํ้าและ

กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายบาน

พระซอง หมูท่ี 3 ไปบาน

นาทุงทอง หมูท่ี 16 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   3,500,000 3,500,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

๒ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายบาน

พระซอง หมูท่ี 3 ไปบาน

ดงติ้ว หมูท่ี 7 ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 6
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   7,000,000 7,000,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางสะพาน

ขามแมนํ้าบัง หมูท่ี 11

บานดงอินํา ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 60  
เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   10,000,000 10,000,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

4 โครงการกอสรางสะพาน

ขามแมนํ้าบัง หมูท่ี 14

บานทาวัด ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5
เมตร ยาว 60 
เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   10,000,000 10,000,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

นาดอนเขือง หมูท่ี 12 

ไปบานทาจําปา ตาํบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   4,400,000 4,400,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานพระซองนอย หมูท่ี 

4 ไปบานนาเหนือหมูท่ี 

6 ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   4,400,000 4,400,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานพระซอง หมูท่ี 1 ไป

บานทาเจรญิ หมูท่ี 13 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   4,400,000 4,400,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

8 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานบอดอกซอน หมูท่ี 8 

ไปบานหนองยอ หมูท่ี 9 

ตําบลพระซอง อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานโพนแพง หมูท่ี 15

ไปบานนาเชือก ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานสองคอน หมูท่ี 10 

ไปบานนามวงทา ตําบล

พระซอง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 600 
เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   1,700,000 1,700,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

11 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนาสีนวล หมูท่ี 5 ไป

บานแขนนาง ตําบลพระ

ซอง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 500 
เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   1,475,000 1,475,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนาเหนือ หมูท่ี 6

ตําบลพระซอง ไปตําบล

หนองสังข อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

13 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานดงอินํา หมูท่ี 11 ไป

บานหนองกระบ่ี อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

14 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนาเหนือ หมูท่ี 6

ตําบลพระซอง ไปถึงบาน

นํ้าบอ ตําบลนาคู อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
2,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   7,250,000 7,250,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนาเหนือ หมูท่ี 6 

ตําบลพระซอง ไปถึงบาน

นาเลียง หมูท่ี 9 ตําบลนา

เลียง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

16 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

บานทาเจริญ หมูท่ี 13 

ตําบลพระซอง ไปถึงบาน

แขนนาง หมูท่ี 4 ตําบลนา

เลียง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
3,500 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   500,000 500,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

17 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนาเหนือ หมูท่ี 6 

ตําบลพระซอง ไปถึงบาน

นาคู หมูท่ี 3 ตําบลนาคู 

อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
2,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   5,800,000 5,800,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานโพนแพง หมูท่ี 15

ตําบลพระซอง ไปถึงบาน

นาเชือก ตําบลหนองเทา

ใหญ อําเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 
2,000 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

   5,800,000 5,800,000 ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

อบจ. 
เทศบาล 

 

19 โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน หมูท่ี 12 บาน
ทาจําปา ตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

PVC ขนาด 2 
น้ิว ช้ัน 8.50 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ขยายเขต
ประปาภายใน
หมูบาน 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าดวยไฟฟา บาน
พระซองหมูท่ี 1 ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ
นํ้าพรอมทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางสถานี
สูบนํ้าดวยไฟฟา 
1 แหง 

   35,000,000 35,000,000 สถานีสูบ
นํ้า 1 แหง 

ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางพอเพียง 

อบจ. 
เทศบาล 

2 โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าดวยไฟฟา บานบอ
ดอกซอน หมูท่ี 8 ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ
นํ้าพรอมทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางสถานี
สูบนํ้าดวยไฟฟา 
1 แหง 

   15,000,000 15,000,000 สถานีสูบ
นํ้า 1 แหง 

ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางพอเพียง 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนหวยเซิง บานนาทุง
ทอง หมูท่ี 16 ตําบลพระ
ซอง อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน
หวยเซิง 

กวาง 20 เมตร 
ยาว 8 เมตร 
ผนังขางสูง 3 
เมตร กอสราง
ตามแบบ มข.
2527 พิกัด 

17.15083 ̊, 
104.575056 ̊ 

  1,250,000 1,250,000 1,250,000 ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

4 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนหวยเซิง บานดงติ้ว 
หมูท่ี 7 ตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน
หวยเซิง 

กวาง 24 เมตร 
ยาว 8 เมตร 
ผนังขางสูง 3 
เมตร กอสราง
ตามแบบ มข.
2527 พิกัด 
17.41315 ̊, 
104.332805 ̊ 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกแกมลิง
หนองเซิง บานทาจําปา
หมูท่ี 12 ตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  

เพ่ือขุดลอกแกมลิง
หนองเซิง 

กวางเฉล่ีย 
170.00 เมตร 
ยาว 480.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.00 เมตร หรือ
มีปรมิาตรดินขุด
ไมนอยกวา 
163,200 ลบ.ม. 
พิกัด 

17.11345 ̊, 

104.341592 ̊ 

  5,800,000 5,800,000 5,800,000 ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

6 โครงกการขุดลอกแกมลิง
หนองบอใน บานพระ
ซองนอย หมูท่ี 4 ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  

เพ่ือขุดลอกแกมลิง
หนองบอใน 

กวางเฉล่ีย 
150.00 เมตร 
ยาว 170.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.00 เมตร หรืมี
ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 
78,000 ลบ.ม. 
พิกัด 

17.01244 ̊, 

104.33979 ̊ 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงกการขุดลอกแกมลิง
หนองบอนอย บานทาวัด 
หมูท่ี 14 ตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  

ขุดลอกแกมลิงหนอง
บอนอย 

กวางเฉล่ีย 
95.00 เมตร 
ยาว 100.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.00 เมตร หรอื
มีปรมิาตรดินขุด
ไมนอยกวา 
28,500 ลบ.ม. 
พิกัด   

17.2489 ̊, 

104.343032 ̊ 

  1,100,000 1,100,000 1,100,000 ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

8 โครงการพัฒนาแหลงนํ้า
โศกชางตาย บานหนอง
ยอ หมูท่ี 9 ตําบลพระ
ซอง อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม  

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า
โศกชางตาย 

ขนาดพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 
จํานวน 25 ไร 
17.24512 ̊, 

104.3414048 ̊ 

  8,000,000 8,000,000 8,000,000 ขนาดเน้ือ
ท่ี 

การระบายนํ้า
และกักเก็บนํ้า
เพ่ิมข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

 



~ 35 ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดหาเครื่องสแกนลายน้ิวมือและ

ใบหนา (สวนราชการ) 

  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ สํานักปลดัฯ 

2 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

พัดลมตดิผนัง จํานวน 5 ตัว   20,000 20,000 20,000 สํานักปลดัฯ 

3 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   6,300 6,300 6,300 กองคลัง 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลพระซอง 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๓ 
เทศบาลตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

-------------------------------------------------- 
ดวยเทศบาลตําบลพระซอง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 

1/๒๕๖๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือให
สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได อยางถูกตองกอประโยชนใหกับประชาชนในทองถ่ิน เทศบาลตําบลพระซอง
จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ขอ ๒๒/๒  

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒ จึงประกาศใช
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/๒๕๖๓   ของเทศบาลตําบล
พระซอง ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ  วันท่ี       เดือน                 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

     

  (นางสาวนฤมล  เหลือบุญชู) 
  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 

  นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง 
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