
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2563 

 

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 2/2563 ฉบับนี้  เปนแผนพัฒนาทองถ่ินในระดับตําบล
ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาตําบล ซ่ึงไดกําหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร
เทศบาลตําบลพระซอง  ซ่ึงเปนนโยบายท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น เทศบาลตําบลพระซอง จึงเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 ของเทศบาลตําบลพระซอง  เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลพระซองเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนท่ีมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีตอไป 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 



สารบัญ 
          หนา 

     

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)            1 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)         4 

- บัญชีครุภัณฑ (ผ.03)         63 
 



~ ๑ ~ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/๒๕๖๓ 

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 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
3 

 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

50,000 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

40,000 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
5 

 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

90,000 
รวม - - - - - - 3 50,000 2 40,000 5 90,000 

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

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
5 
- 
- 
- 

 
1,300,000 

- 
- 
- 

 
5 
- 
- 
- 

 
1,300,000 

- 
- 
- 

 
10 
- 
- 
- 

 
2,600,000 

- 
- 
- 

รวม - - - - - - 5 1,300,000 5 1,300,000 10 2,600,000 
๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
    ๓.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๓.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    ๓.๓ แผนงานการเกษตร 
    3.4 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
 

 
1 
- 
1 
1 

 
50,000 

- 
50,000 

300,000 

 
1 
- 
1 
1 

 
50,000 

- 
100,000 
300,000 

 
2 
- 
2 
2 

- 
100,000 

- 
150,000 
600,000 

รวม - - - -   3 400,000 3 450,000 6 850,000 

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 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 

 

 
5 
- 
- 

 

 
500,000 

- 
- 

 

 
5 
- 
- 

 

 
500,000 

- 
- 

 

 
10 
- 
- 

 

 
1,000,000 

- 
- 

รวม - - - - - - 5 500,000 5 500,000 10 1,000,000 
๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
98 
42 
18 

 
47,787,000 
๒๑,๒๖๕,๖๐๐ 

8,150,000 

 
98 
42 
18 

 
47,787,000 
๒๑,๒๖๕,๖๐๐ 

8,150,000 

 
196 
84 
36 

 
95,574,000 
42,531,200 
16,300,000 

รวม - - - - - - 158 77,202,600 158 77,202,600 316 154,405,200 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 174 79,452,600 174 79,452,600 342 158,945,200 

 
 
 



~ ๓ ~ 
 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔ ~ 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  1  ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  แผนงานสรางความเขมแขง็ชุมชน 
 

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 โครงการอบรมเสริมสรางการ

เรียนรูดานการทองเท่ียว 

(มัคคุเทศกนอย) 

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

รูจักเผยแพร

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เด็กและเยาวชน

ภายในเขต

เทศบาล 

   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กและ

เยาวชนจัก

เผยแพร

วัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

เด็กและเยาวชนจัก

เผยแพรวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

กอง

สวัสดิการฯ 

2 โครงการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหประชาชนใน

ตําบลพระซองได

ตระหนักถึงการ

อนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

ภายในเขต

เทศบาล 

 

 

   20,000 20,000 อนุรักษ

พลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

ประชาชนในตําบล

พระซองรูหลักและ

วิธีการรวมถึง

ตระหนักถึงการใช

พลังงาน  

กอง

สวัสดิการฯ 

 

 

3 โครงการประชุมจดัตั้งศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายตุําบล

พระซอง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในตําบล

พระซอง 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอาย ุ

   10,000  จํานวน

ผูสูงอายุท่ีเขา

รวมโครงการ 

ผูสูงอายไุดรับการ

พัฒนาตามวัย 

กอง

สวัสดิการฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 5 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผานแดน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  2  ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  แผนงานสรางความเขมแขง็ชุมชน 

        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนหมูบาน

อุตสาหกรรมสรางสรรค 

เพ่ือใหชุมชนหมูบานมี

อุตสาหกรรม

สรางสรรค 

ภายในเขต

เทศบาล 

   500,000 500,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม 

มีอุตสาหกรรม

สรางสรรคภายใน

ตําบล 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการชุมชนเมือง

ทองเท่ียวทางนํ้า 

เพ่ือใหมีชุมชนเมือง

ทองเท่ียวทางนํ้า 

ภายในเขต

เทศบาล 

   500,000 500,000 นักทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

มีแหลงทองเท่ียว กองสวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการสงเสริมอาชีพ  เพ่ือเปนการสงเสรมิ

อาชีพ 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี  

   100,000 100,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม 

ประชาชนมีอาชีพ

และรายไดเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณีทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมและ

อนุรักษประเพณี

ทองถ่ิน 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

   100,000 100,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม 

ประชาชนเกิด

ความสํานึกรัก

ประเพณีทองถ่ิน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการสืบสานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
พ้ืนบาน 

เพ่ือสืบสานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีพ้ืนบาน 

ภายในเขต

เทศบาล 

   100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนเกิด

ความสํานึกรักและ

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีพ้ืนบาน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

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 โครงการจดัทําหรือปรับ

ขอมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินและ

การจัดทําฐานขอมลูใน

การจัดเก็บรายไดของ

เทศบาลตาํบลพระซอง 

ออกสาํรวจภาคสนาม

ปรับขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

และการจัดทําฐานขอมลู

ในการจัดเก็บรายได 

ภายในเขต

เทศบาล 

   50,000 50,000 จํานวนหมูบาน

ท่ีออกสํารวจ 

ขอมูลผูเสียภาษี

ครบถวนเปนระบบ

คนหางาย 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนับสนุนสงเสริมการ

ดําเนินงานโครงการฯ 

ภายในเขต

เทศบาล 

   50,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

มี ก า ร อ นุ รั ก ษ

ส ง เส ริม พั น ธุ พื ช 

วัฒ นธรรมจารีต 

ประเพณี 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๙ ~ 
 

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 โครงการจดัซื้อเรือ

ทองแบนเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภยัทางนํ้า 

เพ่ือจัดซื้อเรือทองแบน

เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภยัทางนํ้า 

ขนาด 1.80 x 

3.50 เมตร 

   300,000 300,000 ชวยเหลือ

ผูประสบภยั

ทางนํ้า 

เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภยัทางนํ้า 

สํานักปลดัฯ 

งานปองกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ทต.พระซองท่ี  4  ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 
   แผนงานสาธารณสุข  
 

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 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 2 บานพระซอง  

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 2 บาน

พระซอง  

   100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 3 บานพระซอง  

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 3 บาน

พระซอง  

   150,000 

 

150,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

3 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 6 บานนาเหนือ 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 6 บานนา

เหนือ  

   100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 7 บานดงติ้ว 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 7 บานดง

ติ้ว 

   100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 16 บานนาทุงทอง 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 16 บาน

นาทุงทอง 

   100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องออก

กําลังกายประจําหมูบาน 

หมูท่ี 11 บานดงอินํา 

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กายท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี 11 บาน

ดงอินํา 

   100,000 

 

100,000 จํานวนเคร่ือง

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนสุขภาพ

แข็งแรง 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

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 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมูบาน 
(ม.๑) 

เพ่ือใหหอกระจายขาว

มีสภาพท่ีดีข้ึน 

ขนาดไมนอยกวา 

500 วัตต ลําโพง

จํานวน 5 จุด 

   100,000 100,000 หอกระจายขาว

ไดรับการ

ซอมแซม  

หอกระจายขาวมี

สภาพท่ีดีข้ึน 

กองชาง 

๒ โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน (ม.1) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาด

กําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 7 

ตน 

   490,000 490,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

3 โครงการจดัทําปายช่ือ
ถนนตามซอยตางๆ ใน
หมูบาน 

เพ่ือจัดทําปายช่ือถนน

ตามซอยตางๆ ใน

หมูบาน 

ปายเหล็กขนาด 

30x60 

เซนติเมตร 

   100,000 100,000 มช่ืีอถนนตาม

ซอยตางๆ ใน

หมูบาน 

มช่ืีอถนนตามซอย

ตางๆ ในหมูบาน 

กองชาง 

4 โครงการจดัทําปาย
บานเลขท่ีทุกหลังคาเรือน
ในหมูบาน 

เพ่ือจัดทําปาย

บานเลขท่ีทุกหลังคา

เรือนในหมูบาน 

ขนาด 20x40 

เซนติเมตร 

   100,000 100,000 มีปาย

บานเลขท่ีทุก

หลังคาเรือนใน

หมูบาน 

มีปายบานเลขท่ีทุก

หลังคาเรือนใน

หมูบาน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

5 โครงการปรับปรุงศาลา
ริมนํ้าเปนศูนยวัฒนธรรม 

เพ่ือปรับปรุงศาลา

ริมนํ้าเปนศูนย

วัฒนธรรม 

พ้ืนท่ี 140 

ตารางเมตร 

   300,000 300,000 ปรับปรุงศาลา

ริมนํ้าเปนศูนย

วัฒนธรรม 

มีศูนยวัฒนธรรม

เพ่ือดึงดูด

นักทองเท่ียว 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบานนายถุน  
พอชมภู  ถึงสามแยกท่ีตั้ง
ศาลาประชาคม  (ม.2) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ขนาดกวาง 

0.50 เมตร ยาว 

60 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

7 โครงการวางทอระบาย
นํ้าขามถนนหมูท่ี  2  ถึง
บานนาสีนวลหมูท่ี  5  
จํานวน  3 จุด  จดุละ 4 
ทอ 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 500 

เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

8 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.2) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 7 ตน 

   490,000 490,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน (ม.2) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ความจุไมนอย

กวา 12 

ลูกบาศกเมตร 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 

๑ แหง   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

10 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.3) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาด

กําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 

12 ตน 

   840,000 840,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

11 โครงการติดตั้งกระจกโคง
จราจร  ณ  จุดเสี่ยง
ภายในหมูบาน (ม.3) 
จุดที่ 1  หนาบานนายสุเทพ 
จุดที่ 2  แยกหนาบานนายสม
เดช  เหมือนนิรุธ 
จุดที่ 3  แยกศาลาประชาคม 
จุดที่ 4  ส่ีแยกหลังตลาดบาน
นายไพบูลย  ไชยรัตน 
จุดที่ 5  แยกรานซอม
มอเตอรไซคนายสอน  วงคจัน
ดี 

ปองกันอุบัติจากการ

ใชรถ ใชถนน 

จํานวน 5 จุด    100,000 100,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมระบบประปา

หมูบาน (ม.3) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

แบบถังไฟเบอร

กลาส 

   200,000 200,000 ระบบประปา 

ไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

13 โครงการขยายระบบ
เครือขายสัญญาณ
อินเตอรเน็ต  (6 จุด)
เครื่องสงสญัญาณ) (ม.3) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี

อินเทอรเน็ตใชอยาง

ท่ัวถึง 

จํานวน 6 จุด    150,000 150,000 จํานวนผูใช

อินเทอรเน็ต 

เยาวชน ประชาชน

คนควาหาความรู

จากอินเทอรเน็ต 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าจากบานนายสุ
เทพ  เช้ือคําเพ็ง  ถึงบาน
นายสงา  ทิพยวงค  
ระยะทางประมาณ  30  
เมตร (ม.3) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว 30 ม. ลึก

เฉลี่ย ๐.4๐ ม. 

   66,000 66,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าจากหนาบาน
อาจารยสําเริง  วันทา  
(ม.3) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 

ยาว 200 ม. 

ลึกเฉลีย่ ๐.4๐ 

ม. 

   440,000 440,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางประปา
หมูบาน  บริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  บรเิวณ
ศาลาเอนกประสงค  
(ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ความจุไมนอย

กวา 12 

ลูกบาศกเมตร 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 

๑ แหง   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

17 โครงการขยายเขตเสียง

ตามสายภายในหมูบาน 

(ม.4) 

จุดท่ี 1  บานนายทัน  

อินธิแสง 

จุดท่ี 2  บานนายสวาท  

อินปากดี 

จุดท่ี 3  บานนายทวี  

วงคแกว 

จุดท่ี 4  บานนายปญจา  

พอบํารุง 

จุดท่ี 5  บานนางสุภาพร  

ไชยศร ี

จุดท่ี 6  ขางบานนาย

สมศักดิ ์

เพ่ือใหหอกระจาย

ขาวมีสภาพท่ีดีข้ึน 

ขนาดไมนอยกวา 

500 วัตต 

จํานวน 6 จุด 

ลําโพงคู 

   150,000 150,000 หอกระจายขาว

มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนรับรู

ขาวสารไดอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.4) 

เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟา

ไมนอยกวา 120 

วัตต จํานวน 10 

ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําจากบานพระซอง
นอยถึงบานนาฉันทะ   
 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาแรงต่ําสูง 6 

เมตร ระยะทาง

ประมาณ  

1,200  เมตร 

   840,000 840,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากขางบานนาง
เพชรรุง  ถึงบานนางทอง  
วงคทิพย (ม.4) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ขนาดกวาง 

0.50 เมตร ยาว 

400 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   840,000 840,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

21 โครงการขุดลอกรอง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบานผูใหญบาน
ถึงบานนายสุขสบาย  
(ม.4) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ขนาดกวาง 

0.50 เมตร ยาว 

300 เมตร ลึก 

0.40 เมตร 

   50,000 50,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางรอง

ระบายนํ้าจากบานนาย

นาง  เช้ือตาเคน  ถึงบาน

นายนัน  วงคแกว  

ระยะทางประมาณ (ม.4) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   220,000 220,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

23 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําจากถนนสาย 

นาแก-เรณูนครลงมาขาง

บานนายทวี  วงคแกว  

(ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ํา

สูง 6 เมตร 

ระยะทาง

ประมาณ  50  

เมตร 

   180,000 180,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

24 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.5) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาด

กําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 6 

ตน 

   420,000 420,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

25 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางจากหมูท่ี 4  ถึงหมู

ท่ี 5 ระยะทางประมาณ 

1,500 เมตร  ถนนขาง

วัดพระซอง 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมคู 20 จุด 

ระยะทาง

ประมาณ 

1,500 เมตร   

 

   50,000 50,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางประปา

หมูบาน (ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ถังไฟเบอรกลาส    5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 

๑ แหง   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

27 โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค (ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

ตอเติมศาลา

อเนกประสงค 

ขนาด 140 

ตารางเมตร 

   ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ศาลา

อเนกประสงค

ไดรับการตอ

เติม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบทอสง
นํ้าประปาหมูบาน (ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ ม. 

   ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟ

นํ้าใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

29 โครงการซอมแซมและ
ขยายประปาหมูบาน  
(ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ระยะทาง 

๒,๐๐๐ ม. 

   1,000,000 1,000,000 ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช  

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางศาลา
ประชาคมหมูบาน หมูท่ี 
6 บานนาเหนือ  

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 18 เมตร 

สูงเฉลี่ย 3.50 

เมตร 

   300,000 300,000 ศาลา

ประชาคม

พรอมปรับปรุง

พ้ืนท่ีสําหรับ

กอสราง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

31 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางพลังงานแสงอาทิตย 

(ม.6) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 10 

ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

32 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําจากบานนาง
สมเพ็ชรถึงบานนาย
สมพงษ  บัวแดง  (ม.6) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ํา

สูง 6 เมตร 

ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร 

   600,000 600,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

33 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําถนนสายหนาบาน
นายกองมะณี  เสนาคํา  
ถึงถนนลาดยาง (ม.7) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ํา

สูง 6 เมตร 

ระยะทาง 700 

เมตร 

   100,000 100,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน  ณ  วัด
ทองประเสริฐสวัสดิกา
ราม (ม.7) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ถังเหล็กความจุ 

12 ลูกบาศก

เมตร 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 

๑ แหง   

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

35 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.7) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 8 ตน 

   560,000 560,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

36 โครงการขุดลอกรอง
ระบายนํ้ารอบหมูบาน 
(ม.7) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ระยะทาง 500 

เมตร  

   100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ระยะทาง การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

37 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บรเิวณหนาบาน

นางใบ  อินทรกอง (ม.8) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉล่ีย 0.50 

เมตร ยาว 60 

เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.40 เมตร 

   110,๐๐๐ 110,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานนายวิทยา วงคแกว ถึง

บานนางทองมี วงคแกว  

(ม.8) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉล่ีย 0.50 

เมตร ยาว 60 

เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.40 เมตร 

   110,๐๐๐ 110,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวและเสียงตาม
สาย (ม.8) 

เพ่ือกอสรางหอ

กระจายขาว 

กอสรางหอ

กระจายขาว 

ขนาด 500 

วัตต 4 จุด 

   100,000 100,000 หอกระจายขาว 

4 จุด   

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

สํานักปลดัฯ 

40 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.8) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 10 

ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําจากบานนางบุญชู 
ศรีสุธรรม ถึงบานนาย
เฉลิม ลาดนอก (ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงตํ่าสูง 

6 เมตรระยะทาง 

600 เมตร  

   300,000 300,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

42 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําจากบานนางทอง
ขัน นักบุญ ถึง 
สามแยกบานดงติ้ว (ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงตํ่าสูง 

6 เมตร ระยะทาง 

700 เมตร  

   350,000 350,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

43 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
(ม.9) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 12 

ตน 

   840,000 840,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

44 โครงการขยายเขตไฟฟา
จากบานนายทรรศ  วงค
แกว  ถึงนานายตุน  
อินทรโสม (ม.9) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงตํ่าสูง 

6 เมตรระยะทาง 

600 เมตร  

   300,000 300,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากบานนาง

เมิน  ถึงหนาบานนายใบ  

(ม.9) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉล่ีย 0.50 

เมตร ยาว 50 

เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.40 เมตร 

   70,000 70,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

46 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (ม.10) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 10 

ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

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) 

47 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า (ตะแกรง

เหล็ก) จากบานนายบุญ

ทัน  เขตนคร  ถึงบาน

นางเผด็จ  เพชรฤทธ์ิ   

 (ม.10) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

400 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   880,000 880,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

48 โครงการซอมแซมราง

ระบายนํ้าจากขางบาน

นายกนกชัย  โคตรทุมมา  

ถึงหนาบานนายวินัย  

วงคแกว (ม.10) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

200 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

49 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบานจากบาน

นางคําเภา  อินทรกอง  

ถึงบานนางพัฒนา  

สํารองพันธ (ม.10) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

PVC ขนาด 2 

น้ิว ช้ัน 8.50 

   2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ขยายเขต

ประปาภายใน

หมูบาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

50 โครงการขยายเขตเสียง

ตามสายภายในหมูบาน  

(ม.10) 

เพ่ือขยายเขตเสียง

ตามสาย 

ขยายเขตเสียง

ตามสาย ขนาด 

500 วัตต 4 

จุด 

   100,000 100,000 หอกระจายขาว 

4 จุด   

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๔ ~ 
 

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) 

51 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (ม.11) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 10 

ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  จากบานนางสาว

ดวงชีวัน  จิตมาตย  ถึง

บานนายอยุธยา  ธิสุทอน 

(ม.11) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.60 เมตร ยาว 

40 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.60 

เมตร 

   120,000 120,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

53 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําจากบานนางสาว

ไพลิน  ศรสีุธรรม  ถึงนา

นางออนสา  วรคันทัก 

(ม.11) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาพรอม

อุปกรณครบชุด  

   100,000 100,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าแบบฝาปด  

จากหนาบริเวณรานคา

ชุมชน (ตอจากโครงการ

เดิม) (ม.11) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

20 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   44,000 44,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๕ ~ 
 

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) 

55 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าแบบมีฝาปด  

จากบานนายไหว  ไชย

ตนเทือก  ถึงบานนายสม

เทียน  ธ.น.นา (ม.11) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

120 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   264,000 264,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าแบบมีฝาปด  จากขาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลดงอินําถึงบริเวณหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอิ
นํา (ม.11) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

200 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   440,000 440,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

57 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางบริเวณขาง

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลดงอินําถึง

บานนายกุมภา  แสน

สรอย  (ม.11) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 3 เมตร 

120 วัตต 

จํานวน 10 จดุ 

   150,000 150,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๖ ~ 
 

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) 

58 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากจุดโกดัง

นางนีวัน  นามวงค  ถึง

ปากซอยตรงขามราน

เขียนไทย (ม.12) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

60 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   132,000 132,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากหนาราน

เขียนไทยถึงปากซอยมมุ

บานครูพิสมยั  เช้ือตา

เคน  ซอยลงนํ้าบัง  

(ม.12) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

200 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   440,000 440,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางบันไดลง

ทานํ้าวัดเหนือทาจําปา  

(ม.12) 

เพ่ือกอสรางบันไดลง

ทานํ้าวัดเหนือทา

จําปา  บริเวณอัฒ

จรรยจดุชมเรือ 

กวาง 2.5 เมตร 

ยาวเฉลี่ย 12 

เมตร  

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

ประชาชนข้ึนลง

สะดวก 

กองชาง 

61 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (ม.12) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟา

ไมนอยกวา 120 

วัตต จํานวน 8 

ตน 

   560,000 560,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๗ ~ 
 

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) 

62 โครงการขยายเขตระบบ

กระจายขาวเสียงตาม

สายภายในหมูบาน  

(ม.12) 

เพ่ือขยายเขตเสียง

ตามสาย 

ขยายเขตเสียง

ตามสาย ขนาด 

500 วัตต 5 

จุด 

   150,000 150,000 หอกระจายขาว 

5 จุด   

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางศาลา

ประชาคม หมูท่ี 12 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

พ้ืนท่ี 1 ไร    200,000 200,000 มีศาลา

ประชาคมใน

การประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

64 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร  

(ม.12) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ํา

สูง 6 เมตร

ระยะทาง 

1.000 เมตร  

   400,000 400,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากหนาบาน

นางนวลละออง  นามบุญ

แผง  ถึงโกดัง นางนีวัน  

นามวงค (ม.12) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

350 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   770,000 770,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๘ ~ 
 

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) 

66 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คสล.จากบาน

นางดวงตา มีบุญ ถึงบาน

นายสีถาน (ม.12) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

150 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   330,000 330,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

67 โครงการไฟฟาสองสวาง

ตามหมูบาน  จํานวน  

10  จุด (ม.13) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 3 เมตร 

จํานวน 10 จดุ 

   70,000 70,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

68 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําจากนาตาเสารไป

นาหนองผือ 

(นางละคร นานางสม

ออน ไชยศร)ี (ม.13) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ํา

สูง 6 เมตร

ระยะทาง 

1.000 เมตร  

   440,000 440,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๒๙ ~ 
 

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) 

69 โครงการติดตั้งกระจกโคง

จราจร  จํานวน  3  จดุ 

    จุดท่ี 1  บานยายสี  

แกวป (สามแยก) 

    จุดท่ี 2  บานนางรัศมี  

แกวมาลา  (สามแยก) 

    จุดท่ี 3  บานดาบเกรียง

ศักด์ิ  ผลเรือง (ส่ีแยก)  

(ม.13) 

ปองกันอุบัติจากการ

ใชรถ ใชถนน 

จํานวน 3 จุด    60,000 60,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางรอง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กจากบาน 

นายบัวสา  คํามะเทพ  

ถึงศูนยทอผา (ม.13) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

120 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   264,000 264,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กจากบานนางสี 

แกวป ถึงบาน 

นางรัชรินทร (ม.13) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   220,000 220,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๐ ~ 
 

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) 

72 โครงการขยายระบบเสยีง

ตามสาย  จํานวน  3  จุด 

(ม.13) 

เพ่ือขยายเขตเสียง

ตามสาย 

ขยายเขตเสียง

ตามสาย ขนาด 

500 วัตต 3 

จุด 

   100,000 100,000 หอกระจายขาว 

3 จุด   

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

กองชาง 

73 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางจากพลังงาน

แสงอาทิตย (ม.13) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 7 ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

74 โครงการกอสรางเมรุเผา
ศพปาชาหมูท่ี  13 

เพ่ือกอสรางเมรุเผาศพ

ปาชาหมูท่ี  13 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 8 เมตร    

สูง 15 เมตร 

   1,000,000 1,000,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีเมรุ

ประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา 

 

75 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบาน 

นางทอนมา บัวทองจันทร

ถึงหนาบานนางสุภาษิต 

แกวมาลา (ม.14) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

120 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   200,000 200,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๑ ~ 
 

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) 

76 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําจากนานายอาทิตย  

มีพรหม ถึงนานางราศี  

เหลาดี (ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาพรอม

อุปกรณครบชุด 

ราละเอียดตาม

ปริมาณงานท่ี

กําหนด  

   100,000 100,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

77 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวประจํา

หมูบาน (ม.14) 

เพ่ือกอสรางหอ

กระจายขาว 

กอสรางหอ

กระจายขาว 

ขนาด 500 

วัตต 4 จุด 

   100,000 100,000 หอกระจายขาว 

4 จุด   

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

กองชาง 

78 โครงการขยายทอประปา

รอบหมูบาน (ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

PVC ขนาด 2 

น้ิว ช้ัน 8.50 

   100,000 100,000 ประชาชนรอย

ละ ๑๐๐ มีนํ้า

ใช  

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

79 โครงการกอสรางรอง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ

เหล็กจากศูนยเด็กเล็ก วัด

โพธ์ิศรี บอดอกซอน ถึง

สามแยกนานางลําโพ พอ

เกตุ (ม.14) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

กวางเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 

200 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 

เมตร 

   440,000 440,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๒ ~ 
 

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) 

80 โครงการทําเสารั้ว

คอนกรีต ลอมรอบดอนปู

ตา (ม.14) 

เพ่ือใหเสารั้ว

คอนกรีต ลอมรอบ

ดอนปูตา 

ระยะทางประมาณ 

500 เมตร 

   100,000 100,000 ระยะทาง มีเสารั้วลอมรอบ

ดอนปูตา 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าจากบานนาย

ทวีศักดิ์ จันศรีเมือง ถึง

บานนายใบศรี คนครอง 

(ม.14) 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าดีข้ึน และ

ปองกันการทวมขัง

ของนํ้าในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 0.50 

เมตร ยาว 200 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 เมตร 

   440,000 440,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

82 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางพลังงานแสงอาทิตย

(ม.14) 

เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 วัตต 

จํานวน 12 ตน 

   840,000 840,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

83 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางจากบานนายยศ  กุ

ลวงษา  ถึงทางเขาวัดศรี

ศรธรรม (ม.15) 

เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสาโคมไฟฟาสูง 3 

เมตร ระยะทาง 

600 เมตร 

   72,000 72,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๓ ~ 
 

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) 

84 โครงการขยายเขตเสียง

ตามสายในหมูบาน  

(ม.15) 

เพ่ือขยายเขตเสียง

ตามสาย 

ขนาดไมนอยกวา 

500 วัตต 3 จุดๆ 

ละ 4 ตัว (ฮอรน) 

ระยะทางประมาณ  

2,000  เมตร   

   100,000 100,000 หอกระจายขาว 

3 จุด   

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

กองชาง 

85 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางจากบานนางสมถึง

สวนนายไหว  หลาเพ็ง  

(ม.15) 

เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสาโคมไฟฟาสูง 3 

เมตร ระยะทาง 

800 เมตร 

   85,000 85,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

86 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางพลังงานแสงอาทิตย

(ม.15) 

เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาดกําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 วัตต 

จํานวน 11 ตน 

   770,000 770,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

87 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร

จากบานนายสุข ธ.น.นัน 

ถึงทางแยกบานหนอง

กระบ่ี (ม.15) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ําสูง 

6 เมตร ระยะทาง 

2,000 เมตร  

   1,200,000 1,200,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๔ ~ 
 

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) 

88 โครงการตอเติมศาลา

อเนกประสงค (ม.15) 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ตางๆ 

ตอเติมศาลา

อเนกประสงค กวาง 

6 เมตร ยาว 10 

เมตร 

   250,๐๐๐ 250,๐๐๐ ศาลา

อเนกประสงค

ไดรับการตอ

เติม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

89 โครงการขยายเขตเสียง

ตามสายภายในหมูบาน  

(ม.16) 

เพ่ือขยายเขตเสียง

ตามสาย 

ขยายเขตเสียงตาม

สาย ขนาดไมนอย

กวา 500 วัตต 

ลําโพงจํานวน 5 จุด 

   100,000 100,000 หอกระจายขาว

ลําโพงจํานวน 

5 จุด  

การประชาสัมพันธ

ภายในหมูบานดี

ข้ึน 

กองชาง 

90 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบานสายกลาง

หมูบานนาทุงทอง (ม.

16) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

PVC ขนาด 2 น้ิว 

8.50 ยาว 2,000 

เมตร 

  

   2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ขยายเขต

ประปาภายใน

หมูบาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

91 โครงการเทลานคอนกรตี

หนาศาลาอเนกประสงค 

(ม.16) 

เพ่ือมีลานคอนกรตี

ใชในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

พ้ืนท่ี 850 ตาราง

เมตร 

   500,000 500,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความลึก 

ประชาชนมีลาน

คอนกรีตใชในการ

จัดกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

92 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําเพ่ือการเกษตร

เสนทางบานนางประภา  

แกวคนตรง (ม.16) 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เสาไฟฟาแรงต่ําสูง 

6 เมตร ระยะทาง 

1,000 เมตร  

   440,000 440,000 ประชาชนมี

ไฟฟาใชรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๕ ~ 
 

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) 

93 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางระบบพลังงาน

แสงอาทิตย (ม.16) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 6 เมตร 

ขนาด

กําลังไฟฟาไม

นอยกวา 120 

วัตต จํานวน 

10 ตน 

   700,000 700,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

94 โครงการวางทอระบาย

นํ้าขามถนนสายลําหวย

เซิง จํานวน 3 จุด 

 (ม.16) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าดี

ข้ึน และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าในฤดู

ฝน 

ทอขนาด     

80 x 100 ซม.

จํานวน 3 จุด 

   200,000 200,000 จํานวนจุดท่ี

วางทอ 

การระบายนํ้าดีข้ึน 

และปองกันการ

ทวมขังของนํ้าใน

ฤดูฝน 

กองชาง 

95 โครงการขยายเขต

ประปาภายในหมูบาน  

(ม.16) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

PVC ขนาด 2 

น้ิว 8.50 

ระยะทาง  

1,000  เมตร 

   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ขยายเขต

ประปาภายใน

หมูบาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

96 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางภายในหมูบาน    

(ม.16) 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

เสาสูง 3 เมตร     100,000 100,000 จํานวนจุดท่ี

ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๖ ~ 
 

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) 

97 โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบล

พระซอง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร

สํานักงานเทศบาล

ตําบลพระซอง 

อาคารสํานักงาน

เทศบาลตาํบล

พระซองมีความ

พรอมใหบริการ

ประชาชน 

   2,000,000 2,000,000 จํานวนครั้งท่ี

ปรับปรุง 

อาคารสํานักงานมี

ความพรอม

ใหบริการ

ประชาชน 

กองชาง 

98 โครงการกอสรางศูนย

ราชการตําบลพระซอง 

(ม.12) 

เพ่ือกอสรางศูนย

ราชการตําบลพระซอง 

อาคารศูนย

ราชการ 1 แหง 

   10,000,000 10,000,000 จํานวนอาคาร

สํานักงานท่ี

ไดรับการ

กอสราง 

อาคารสํานักงาน

ศูนยราชการมี

ความทันสมัยได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 เมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ทต.พระซองท่ี  5  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  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 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากศาลาท่ีพัก
ผูโดยสารหนาตลาดถึงหมู
ท่ี 13 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

พ้ืนท่ีขนาด 

500 เมตร 

   290,๐๐๐ 290,๐๐๐ พ้ืนท่ีขนาด 

500 เมตร 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

๒ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากเสนขาง
รานทินกรมอเตอร  ถึง
บานนายไพรวรรณ  แสง
แกว 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

   870,000 870,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางศรีสวรรค  วงษา
ไชย  ถึงหนาบานนาย
ทรง ระยะทางประมาณ  
5  เมตร (ม.2) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 

400 ตาราง

เมตร 

   232,000 232,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๘ ~ 
 

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) 

4 โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน (ม.3) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

พ้ืนท่ี 850 

ตารางเมตร 

   500,000 500,000 ซอมแซม

เพ่ือใหถนนใช

งานไดดีข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

5 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังพรอมทอระบายนํ้า
ภายในหมูบาน (ม.4) 
จากสายทุงนาบอถึงบาน
นาฉันทะ 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 

2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

   300,000 300,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

6 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังพรอมทอระบายนํ้า
ภายในหมูบาน (ม.4) สาย
บานพระซองนอยถึงบาน
นาเหนือ 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 

2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

   300,000 300,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

7 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังพรอมทอระบายนํ้า
ภายในหมูบาน (ม.4) 
ซอยขางนากํานัน
ไพรวรรณ  แสงแกว 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 

2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

   300,000 300,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๓๙ ~ 
 

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) 

8 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังพรอมทอระบายนํ้า
ภายในหมูบาน (ม.4) สาย
บอเกลือถึงบานนาสีนวล 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 

2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

   300,000 300,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางเมรุเผา
ศพ  ณ  ปาชา  บานพระ
ซองนอย (ม.4) 

เพ่ือกอสรางเมรุเผาศพ

ปาชาหมูท่ี  13 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 8 เมตร    

สูง 15 เมตร 

   1,000,000 1,000,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางอาคาร
โรงเรียนผูสูงอายุ  พิกัด
ท่ีดินขางบานนายทวี  
วงคแกว (ม.4) 

เพ่ือใหผูสูงอายุทํา

กิจกรรมรวมกัน 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 15 เมตร 

สูง 3 เมตร 

   3,500,000 3,500,000 จํานวน

ผูสูงอายุท่ีเขา

รวมกิจกรรม  

มีอาคารโรงเรียน

ใหผูสูงอายุทํา

กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายวรพงษ พรม
ลังค ถึงบานนายวิมล คน
ครอง  (ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  

ยาว 1๐๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. 

   232,000 232,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๐ ~ 
 

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) 

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

ถนนสายนาแก-เรณูนคร

ลงมาขางบานนายทวี  

วงคแกว (ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   180,000 180,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

หนาบานนางเดือนเดน 

ถึงหนาบานนางดวง

จันทร ไชยศรี  

(ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   120,000 120,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หมู 5  บานนาสีนวลถึง
เขตบานแขนนาง 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 345 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   1,000,000 1,000,000 ถนนใช

งานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๑ ~ 
 

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานนางกองสินถึงหนอง

โกนบอ (ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา ๐.๑๕ ม. 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานนายทิมถึงบอเกลือ 

(ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   580,000 580,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายวิชัย  ไกยะฝาย  
ถึงหนาบานนายคําหลอด 
(ม.6) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   2,320,000 2,320,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๒ ~ 
 

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) 

18 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบาน  
(ม.6) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 

2,000 เมตร 

หนา 0.20 

เมตร 

   200,000 200,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

19 โครงการลงดินปรับปรุง

ถนนสายใหมจากหนา

บานนายกองมะณี  เสนา

คํา ถึงถนนลาดยาง 

(ม.7) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.20 

เมตร 

   100,000 100,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

20 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน 

(ม.7) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 

0.20 เมตร 

   100,000 100,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๓ ~ 
 

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 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากสะพานไทย-
ญี่ปุน  ถึงฝายหวยเซิง  
(ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 

เมตร หนา 

0.20 เมตร 

   100,000 100,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

22 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากบานบอดอก
ซอนถึงวังไห   

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 

เมตร หนา 

0.20 เมตร 

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ถนนใชงานไดดี

ข้ึน  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางบล็อก

คอนเวิรส  นานายไส  มี

พรหม  และนายสมหวัง  

มีพรหม (ม.8) 

เพ่ือกอสรางบล็อก

คอนเวิรสระบายนํ้า 

กวาง 1.80 

เมตร 2 ชอง 

ยาว 10 เมตร 

   350,000 350,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความสูง 

การระบายนํ้าไดด ี กองชาง 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๔ ~ 
 

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) 

24 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากหนาบานนาย
ปรัดถกร  ถึงนานายผล  
นักบุญ (ม.9) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 

เมตร หนา 

0.20 เมตร 

   100,000 100,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

25 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง (ไหลทาง) จากบาน
หนองยอถึงบานสองคอน 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 2 

เมตร ยาว 

1,500 เมตร 

   400,000 400,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางแยกสาธารณะถึงปา
ชา (ม.9) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
9 บานหนองยอ สายแยก
วัดสระโบกบัวทองไปบาน
บอดอกซอน  

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 43 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๕ ~ 
 

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 โครงการขยายไหลทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากท่ีนากอนถึงบานนาย

อํานวย  สุขสบายถึงท่ีนา 

นางแลงเลอ  ไชยศรี   

(ม.10) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 2 

เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 

0.15 เมตร 

   300,000 300,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังจากนานายฉัตร  

วงคแกว  ถึงนานางการะ

สร  ชุมปลา (ม.10) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 5 

เมตร ยาว 500 

เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๖ ~ 
 

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) 

30 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
บานนางสาวแกวมาลา  
เช้ือพระซอง  ถึงบาน
นางสาวคอนสา  ชุมปลา 
(ม.12) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 43 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

   10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

31 โครงการตัดถนนสายใหม 

(ม.12) 

 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 

เมตร 

   400,000 400,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

32 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังภายในหมูบาน  
(ม.13) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 

เมตร 

   200,000 200,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๗ ~ 
 

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) 

33 โครงการขยายไหลทาง
จากทางแยกนาสีนวลไป
ปาชาหมูท่ี 13  
ระยะทางประมาณ  
1,000  เมตร ขนาดขาง
ละ  1  เมตร 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางขางละ 1

เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังรอบบอกวาง   

(ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

ระยะทาง 

1,000 เมตร 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 

เมตร 

   200,000 200,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ปาชา (ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   1,160,000 1,160,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๘ ~ 
 

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) 

36 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังจากถนนลาดยางถึง

นานางแวว (ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 500 

เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ขางโรงเรียนบอดอกซอน

ทาวัด  ถึงบานนายวิธี  

กุลวงษา (ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   870,000 870,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

38 โครงการลงดินลูกรังวางทอ 
8 จุด ท่ีฝายบอนอย 
(ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร 

   100,000 100,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

39 โครงการลงดินลูกรังจาก
วัดปาทากกตาล ไปถึงฝาย
บอนอย วางทอ 5 จุด   
(ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร 

   100,000 100,000 ถนนใชงานไดดี

ข้ึน 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

40 โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังบานนาทุงทอง (ม.

16) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวางเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

   100,000 100,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๔๙ ~ 
 

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) 

41 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ี

นานางปทุมวัน ฤกษเมือง 

ถึงบานนายประเชิญ พอ

แกว (ม.16) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   870,000 870,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานนางอรุณี  อรุณ

พิพัฒนพงษ ถึงบานนาย

สมพร  ชุมปลา (ม.16) 

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   1,450,000 1,450,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา 

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณขางวัด หมูท่ี 9  

เพ่ือใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

มากข้ึน 

กวาง 3 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 

เมตร 

   70,000 70,000 ความกวาง 

ความยาว 

ความหนา  

ประชาชนมีความ

สะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๐ ~ 
 

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 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย  
(ม.2) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

บอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

6 น้ิว 2,500 

วัตต 

   500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย  
(ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

บอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

6 น้ิว 2,500 

วัตต 

   500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการขยายคลองไสไก 
(ม.4) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ระบบ

ชลประทาน 

   100,000 100,000 มีแหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๑ ~ 
 

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) 

4 โครงการขุดลอกหนอง

ตาพอง (ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กวาง 50 x 90 

x 4 เมตร ขนาด  

2  ไร 

   500,000 500,000 มีการขุดลอก ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

5 โครงการซอมแซมฝายนํ้า

ลนหวยเซิง (ม.7) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กวาง 15 เมตร    500,000 500,000 มีการซอมแซม ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

6 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตรทอ 

PVC  ขนาด  6  น้ิว 

(ม.7) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ขนาด 6 น้ิว 4 

บอ 

   500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนขนาดเล็ก บริเวณท่ีนา

ยายเคนมั่น  มีพรหม  

(ม.8) 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน กวาง 8 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

ผนังขางสูง 

2.50 เมตร 

   500,000 500,000 ฝายนํ้าลน ๑ 

แหง 

มีฝายนํ้าลนเพ่ือกัก

เก็บนํ้า 

กองชาง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๒ ~ 
 

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) 

8 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร

พลังงานแสงอาทิตย   

(ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

บอขนาด 6 น้ิว 

ช้ัน 13.5 

   500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกแกมลิง

ฝายหวยเซิง (ม.8) 

เพ่ือขุดลอกแกมลิงให

กักเก็บนํ้าไดด ี

ขนาดเน้ือท่ี ๑๐

ไร 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน กองชาง 

10 โครงการขุดลอกคลองนํ้า

จากนานายไส  มีพรหม  

ถึงและนานายสมหวัง  มี

พรหม (ม.8) 

เพ่ือขุดลอกคลองนํ้า ระยะทาง

ประมาณ  300  

เมตร  กวาง  5  

เมตร 

   100,000 100,000 มีคลองนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมฝายนํ้า

ลนจากหวยบอนอย ถึง

ฝายวังยาว (ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

   200,000 200,000 มีการซอมแซม ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๓ ~ 
 

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) 

12 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
ทอ PVC ขนาด 6 น้ิว 
(ม.9) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร 

ทอขนาด 6 น้ิว 

ช้ัน 13.5 

จํานวน  4 บอ 

   200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

13 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
ทอ PVC ขนาด 6 น้ิว 
(ม.10) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร 

ทอขนาด 6 น้ิว 

ช้ัน 13.5 

จํานวน  3 บอ 

   150,000 150,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

14 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (ม.10) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร 

ทอขนาด 6 น้ิว 

2,500 วัตต 

จํานวน 4 ทอ 

   200,000 200,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

15 โครงการขุดลอกหนอง
แกมลิงสาธารณะ (ม.12) 

เพ่ือขุดลอกหนอง

สาธารณะใหกักเก็บนํ้า

ไดด ี

ขนาดเน้ือท่ี ๑๐

ไร 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือท่ี กักเก็บนํ้าเพ่ิมข้ึน กองชาง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๔ ~ 
 

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) 

16 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

(ม.15) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร 

ทอขนาด 6 น้ิว 

ช้ัน 13.5 

จํานวน 4 บอ 

   500,000 500,000 จํานวนบอ

บาดาลท่ีขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยเซิงบานนาทุง

ทอง (ม.16) 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน กวาง 20 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

ผนังสูง 300 

เมตร 

   1,300,000 1,300,000 ฝายนํ้าลน ๑ 

แหง 

มีฝายนํ้าลนเพ่ือกัก

เก็บนํ้า 

กองชาง 

18 โครงการซอมแซมฝายนํ้า

ลน (ม.16) 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

กวาง 15 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

   150,000 150,000 มีการซอมแซม ประชาชนมีแหลง

นํ้าเพ่ือการเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

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

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 โครงการปรับภูมิทัศน
บริเวณหัวสะพานริม
แมนํ้าบังวัดทาโพธ์ิชัย 

เพ่ือปรับภูมิทัศน
บริเวณหัวสะพาน
ริมแมนํ้าบังวัดทา
โพธ์ิชัย 

ระยะทาง 500 
เมตร (ม.
1,2,3,12,13) 

   3,000,000 3,000,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณ
หัวสะพานรมิ
แมนํ้าบังวัดทา
โพธ์ิชัยม ี

ภูมิทัศนบรเิวณ
หัวสะพานรมิ
แมนํ้าบังวัดทา
โพธ์ิชัยมีความ
สวยงามมากข้ึน 

อบจ. 
เทศบาล 

2 โครงการกอสรางแพ
ทองเท่ียว 

เพ่ือกอสรางแพ
ทองเท่ียว 

ขนาด 6 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

   1,500,000 1,500,000 มแีพทองเท่ียว มีแพดึงดูด
นักทองเท่ียว 

อบจ. 
เทศบาล 

3 โครงการสรางกระเชา
หรือสลิงขามแมนํ้าบัง
เพ่ือการทองเท่ียว 

เพ่ือสรางกระเชา
หรือสลิงขามแมนํ้า
บังเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

ขนาดสูง 30 
ฟุต 

   2,000,000 2,000,000 มีการสราง
กระเชาหรือส
ลิงขามแมนํ้า
บังเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

มกีระเชาหรือส
ลิงขามแมนํ้าบัง
เพ่ือการ
ทองเท่ียว 

อบจ. 
เทศบาล 

4 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน (โดยใช
นํ้าจากแมนํ้าบัง) (ม.13) 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

แบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ 

   5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 
๑ แหง   

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง 

อบจ. 
เทศบาล 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๖ ~ 
 

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 โครงการกอสรางอาคาร
พิพิธภัณฑวิถีชีวิตลุมนํ้า
บัง (ม.12) 

เพ่ือกอสรางอาคาร
พิพิธภัณฑวิถีชีวิต
ลุมนํ้าบัง 

มีแหลงเรียนรูวิถี
ชีวิตคนท่ีอาศัย
อยูลุมนํ้าบัง 

   10,000,000 10,000,000 มีอาคาร
พิพิธภัณฑวิถี
ชีวิตลุมนํ้าบัง 

ดึงดูดการ
ทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 

อบจ. 
เทศบาล 

6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนสวนสาธารณะลุมลํา
นํ้าบัง (ม.12) 

เพ่ือความเปน
ระเบียบเหมาะสม 
สวยงาม 

ภูมิทัศน
สวนสาธารณะ
ลุมลาํนํ้าบังมี
ความสวยงาม 

   7,000,000 7,000,000 จํานวนครั้งท่ี
ปรับปรุง 

สวนสาธารณะ
ลุมลาํนํ้าบังมี
ความเปน
ระเบียบสวยงาม 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๗ ~ 
 

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) 

1 โครงการกอสรางเข่ือน
ริมนํ้าบังจากหัวสะพาน
วัดทาโพธ์ิชัยถึงบานทา
เจริญ 

เพ่ือใหประชาชนใช
ประโยชนจากแมนํ้า
บัง 

ระยะทาง 
1,500 เมตร 

   20,000,000 20,000,000 ขนาดพ้ืนท่ี  ประชาชนใช
ประโยชนจาก
จากเข่ือน 

อบจ. 
เทศบาล 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู
ท่ี  5  ถึงหมูท่ี  2   
 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร 

   3,480,000 3,480,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 
 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๘ ~ 
 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายชุมพล  
หงสทอง  ถึงบาน
นางสาวจิราภา  กา
นนท  (ม.6) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ปาชา
สาธารณประโยชนถึง
บานบอดอกซอน (ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากแยกวัดสระ
โบกบัวทอง ถึงบานบอ
ดอกซอน ม.9 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   5,800,000 5,800,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๕๙ ~ 
 

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 โครงการกอสราง
สะพานขามนํ้าบังไป
บานวังยาง  ณ  จุดนา
นายสังขทอง (ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
แบบกรมทาง
หลวง 

   20,000,000 20,000,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายสมพงษ  
นักบุญ  ถึงสวนนาย
ไหว  หลาเพ็ง  (ม.15) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   2,320,000 2,320,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

8 โครงการถนนกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสวนนางเทพ
สตรีถึงสวนนายแก คุย
พร (ม.15) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

9 โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากบาน
นายสมพร  มีพรหม  
ถึงสวนนายสาคร  
(ม.15)  

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   2,900,000 2,900,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๖๐ ~ 
 

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) 

10 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายบาน
พระซอง หมูท่ี 3 ไปสี่
แยกบานนาฮุม ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 
2,630 เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

  4,600,000 4,600,000 4,600,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

11 โครงการเสรมิผิว
จราจร แอสฟลสติก 
ภายในหมูบาน หมูท่ี 
1-16 ตําบลพระซอง 
อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
มากข้ึน 

ขนาดกวาง 6 
เมตร 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี
กําหนด 

  10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความกวาง 
ความยาว ความ
หนา 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา 

อบจ. 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสขุอยางย่ังยืน  
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) 

1 โครงการกอสรางคลองสง
นํ้าเพ่ือการเกษตรระบบ
ทอ  จากบานนางเสียน  
ราชาไชย ถึงปากบอ  
(ม.5) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ระบบ
ชลประทาน
ระยะทาง
ประมาณ  
1,500  เมตร 

   7,500,000 7,500,000 จํานวนบอ
บาดาลท่ี
ขุดเจาะ 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

2 โครงการวางทอสงนํ้าใต
ดินเพ่ือการเกษตรจาก
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ถึงบานนางสมเพ็ชร   
(ม.6) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ระบบ
ชลประทาน
ระยะทาง
ประมาณ  
2,000  เมตร 

   10,000,000 10,000,000 มีทอสงนํ้า
ใตดินเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

3 โครงการกอสรางระบบ
สงนํ้าเพ่ือการเกษตรจาก
แมนํ้าบังถึงบานบอดอก
ซอน (ม.8) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ระบบทอใตดิน 
ระยะทาง 
3,000 เมตร 

   20,000,000 20,000,000 มีระบบสง
นํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

4 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนโศกชางตาย (ม.9) 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน กวาง 20 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

   1,500,000 1,500,000 มีฝายนํ้า
ลน 1 
แหง 

กักเก็บนํ้าใน
ปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 

อบจ. 
เทศบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

~ ๖๒ ~ 
 

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 โครงการซอมแซมคลอง
สงนํ้าระบบไฟฟาของบาน
หนองยอ (ม.9) 

เพ่ือซอมแซมคลองสง
นํ้าดวยไฟฟา 

ระบบคลองสง
นํ้าผิวดิน
คอนกรีต 
ระยะทาง  
5,000  เมตร 

   2,000,000 2,000,000 มีการ
ซอมแซม 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

6 โครงการกอสรางคลองสง
นํ้าระบบทอเพ่ือ
การเกษตร (ม.12) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ชลประทานทอ
ใตดิน 

   20,0๐๐,๐๐๐ 20,0๐๐,๐๐๐ ขนาดเน้ือ
ท่ี 

กักเก็บนํ้าเพ่ือ
ใชใน
การเกษตร 

อบจ. 
เทศบาล 

7 โครงการกอสรางสถานี
สูบนํ้าดวยไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร (ม.13) 

เพ่ือกอสรางสถานีสูบ
นํ้าดวยไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 

แบบชลประทาน 
ระยะทาง 
6,000 เมตร 

   35,000,000 35,000,000 มสีถานีสบู
นํ้าดวย
ไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

8 โครงการสูบนํ้าพลังงาน
ไฟฟาดวยระบบทอใตดิน
จากแมนํ้าบังบริเวณนานาง
ราศี  เหลาดี (ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

แบบชลประทาน
ระยะทาง 
4,000 เมตร 

   30,000,000 30,000,000 มีระบบสง
นํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

9 โครงการสูบนํ้าพลังงาน
ไฟฟาระบบทอใตดินจาก
ท่ีตั้งวัดทากกตาลถึง
บริเวณรอบหมูบานทาวัด 
(ม.14) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

แบบชลประทาน
ระยะทาง 
4,000 เมตร 

   30,000,000 30,000,000 มีระบบสง
นํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบจ. 
เทศบาล 

 



~ ๖๓ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครือ่ง    5,000 5,000 สํานักปลดัฯ 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน 2 เครื่อง    30,000 30,000 สํานักปลดัฯ 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด    100,000 100,000 สํานักปลดัฯ 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง ๆ 
ละ 5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ) 

   22,000 22,000 กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

   4,300 4,300 กองวิชาการ
และแผนงาน 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (28 
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
8,900 บาท 

   8,900 8,900 กองวิชาการ
และแผนงาน 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ 
ละ 5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ) 

   11,000 11,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

8 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง    33,000 33,000 สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

9 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําท่ีขนาด 40
วัตต 

   30,000 30,000 สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๖๔ ~ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

10 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํารวจ 

กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 
จํานวน 1 ชุด 

   34,000 34,000 กองชาง 

11 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํารวจ 

กลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดอาน
คามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบ
อัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด 

   110,000 110,000 กองชาง 

12 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํารวจ 

เครื่องวัดอากาศ ขนาด 300 ลติรตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง 

   66,000 66,000 กองชาง 

13 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เครื่องกําเนิดไฟฟา (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) 
ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง 

   52,000 52,000 กองชาง 

14 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางดานหลัง
คนขับ (CAB) 

   829,000 829,000 กองชาง 

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ) 

   11,000 11,000 กองสาธารณสุข
ฯ 

16 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 1 คัน 
ราคาคันละ 2,400,000 บาท (จดัซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

   2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข
ฯ 

17 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย จํานวน 
1 คัน ราคาคันละ 950,000 บาท (จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

   950,000 950,000 กองสาธารณสุข
ฯ 

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควันจํานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 59,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

   177,000 177,000 กองสาธารณสุข
ฯ 

 
 



~ ๖๕ ~ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เครื่องบันทึกเสียงดจิิตอล พ้ืนท่ีจัดเก็บออ
นบอรด ไมนอยกวา 4 GB เครื่องละ 4,500 
บาท (จัดซื้อตามราคาทองตลาดเน่ืองจากไม
มีราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ 

   4,500 4,500 กองสาธารณสุข
ฯ 

20 แผนงานสังคมสงคมเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

จอรับภาพโปรเจคเตอรแบบขาตั้งพ้ืน 

จํานวน 1 เครื่อง 

   10,000 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

21 แผนงานสังคมสงคมเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก    25,000 25,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

22 แผนงานสังคมสงคมเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพเลเซอร Printer Laserjet หรือ 

LED ขาวดํา (28 หนา/นาที) 1 เครื่อง 

   8,900 8,900 กองสวัสดิการ

สังคม 

23 แผนงานสังคมสงคมเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด   12,000 12,000 12,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

24 แผนงานสังคมสงคมเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีบริการประชาชนในการตดิตอราชการ   6,000 6,000 6,000 กองสวัสดิการ

สังคม 

25 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน ๆ  ชุดเครื่องมือไฮดรอลิคกูภัย    500,000 500,000 สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

26 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 1 คัน    2,400,000 2,400,000 สํานักปลดัฯ/
งานปองกันฯ 

27 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูทํางานไม จํานวน 1 ตัว    3,500 3,500 กองสาธารณสุข
ฯ 

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง    33,000 33,000 กองคลัง 

 
 



~ ๖๖ ~ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ) 

   11,000 11,000 สํานักปลดัฯ 

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา

และวิทย ุ

ชุดไมคประชุมพรอมระบบเครื่องขยาย 

จํานวน 1 ชุด 

   200,000 200,000 สํานักปลดัฯ 

31 แผนงานสังคมสงคมเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 

เครื่อง 

   29,700 29,700 กองสวัสดิการ

สังคม 

32 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

เครื่องตัดหญาแบบขอออน เครื่องละ 

10,900 บาท จํานวน 3 เครื่อง 

   32,700 32,700 กองสาธารณสุข

ฯ 
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