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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

22..บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี ((พพ..ศศ..25612561--25625644))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ปี ปี 25612561  ปี ปี 25625622  ปี ปี 25625633  ปี ปี 25625644  รวม รวม 4 4 ปีปี  
จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 11  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

  
11..11  แผนงานแผนงาน
เคหะและชุมชนเคหะและชุมชน  
  

8080  247247,,830830,,000000  8080  247247,,830830,,000000  8080  247247,,830830,,000000  8080  247247,,830830,,000000  320320  991991,,320320,,000000  

รวมรวม  
  

8080  247247,,830830,,000000  8080  247247,,830830,,000000  8080  247247,,830830,,000000  8080  247247,,830830,,000000  320320  991991,,320320,,000000  

แบบ ผ. ๐7 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี ((พพ..ศศ..25612561--25642564))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ปี ปี 25612561  ปี ปี 25625622  ปี ปี 25625633  ปี ปี 25625644  รวม รวม 4 4 ปีปี  
จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาบาทท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 22  

การสร้างความ
เข้มแข็งในภาค
อาชีพเกษตรกร  

  
22..11  แผนงานแผนงาน
การเกษตรการเกษตร  
  

4040  33,,710710,,000000  4040  33,,710710,,000000  4040  33,,710710,,000000  4040  33,,710710,,000000  160160  1414,,840840,,000000  

รวมรวม  
  

4040  33,,710710,,000000  4040  33,,710710,,000000  4040  33,,710710,,000000  4040  33,,710710,,000000  160160  1414,,840840,,000000  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี ((พพ..ศศ..25612561--25642564))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ปี ปี 25612561  ปี ปี 25625622  ปี ปี 25625633  ปี ปี 25625644  รวม รวม 4 4 ปีปี  
จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาบาทท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 33  

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน  

  
33..11  แผนงานแผนงาน
การเกษตรการเกษตร  
  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

รวมรวม  
  

                    



[100] 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี ((พพ..ศศ..25612561--25642564))  
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูหนองคู  

  

  
  
  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ปี ปี 25612561  ปี ปี 25625622  ปี ปี 25625633  ปี ปี 25625644  รวม รวม 4 4 ปีปี  
จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 44  

การสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง  

  
44..11  แผนงานแผนงาน
การรักษาความการรักษาความ
สงบภายในสงบภายใน  
  

99  850850,,000000  99  850850,,000000  99  850850,,000000  99  850850,,000000  3636  33,,400400,,000000  

44..22  แผนงานแผนงาน
สาธารณสุขสาธารณสุข  
  

1111  920920,,000000  1111  920920,,000000  1111  920920,,000000  1111  920920,,000000  4444  33,,680680,,000000  

44..33  แผนงานแผนงาน
สังคมสังคม
สงเคราะห์สงเคราะห์  
  

3232  1010,,180180,,000000  3232  1010,,180180,,000000  3232  1010,,180180,,000000  3232  1010,,180180,,000000  128128  4040,,720720,,000000  

รวมรวม  
  

5252  1111,,950950,,000000  5252  1111,,950950,,000000  5252  1111,,950950,,000000  5252  1111,,950950,,000000  208208  4747,,808000,,000000  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี ((พพ..ศศ..25612561--25642564))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  

  

  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ปี ปี 25612561  ปี ปี 25625622  ปี ปี 25625633  ปี ปี 25625644  รวม รวม 4 4 ปีปี  
จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โคโครงการรงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 55  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
55..11  แผนงานแผนงาน
ศาสนาศาสนา
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมและ
นันทนาการนันทนาการ  

88  610610,,000000  88  610610,,000000  88  610610,,000000  88  610610,,000000  88  22,,440440,,000000  

55..22  แผนงานแผนงาน
การศึกษาการศึกษา  
  

2323  55,,490490,,000000  2323  55,,490490,,000000  2323  55,,490490,,000000  2323  55,,490490,,000000  2323  2121,,960960,,000000  

รวมรวม  
  

3131  55,,730730,,000000  3131  55,,730730,,000000  3131  55,,730730,,000000  3131  55,,730730,,000000  3131  2424,,404000,,000000  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี ((พพ..ศศ..25612561--25642564))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  

ยุทธศาสยุทธศาสตร์ตร์  ปี ปี 25612561  ปี ปี 25625622  ปี ปี 25625633  ปี ปี 25625644  รวม รวม 4 4 ปีปี  
จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  

จ านวนจ านวน
โครงการโครงการ  

งบประมาณงบประมาณ  
((บาทบาท))  ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 

66  
การพัฒนา
การเมืองและ
การมีส่วนร่วม
ภาค
ประชาชน  
66..11  แผนงานแผนงาน
บริหารงานบริหารงาน
งานทั่วไปงานทั่วไป  
  

1818  33,,000000,,000000  1818  33,,000000,,000000  1818  33,,000000,,000000  1818  33,,000000,,000000  7272  1212,,000000,,000000  

รวมรวม  
  

1818  33,,000000,,000000  1818  33,,000000,,000000  1818  33,,000000,,000000  1818  33,,000000,,000000  7272  1212,,000000,,000000  

แผนงานแผนงาน  
งบกลางงบกลาง  
  

77  1010,,360360,,000000  77  1010,,360360,,000000  77  1010,,360360,,000000  77  1010,,360360,,000000  2828  4141,,444400,,000000  

รวมรวม  
  

77  1010,,360360,,000000  77  1010,,360360,,000000  77  1010,,360360,,000000  77  1010,,360360,,000000  2828  4141,,444400,,000000  

  
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น  

  
228228  

  
282282,,950950,,000000  

  
228228  

  
282282,,950950,,000000  

  
228228  

  
282282,,950950,,000000  

  
228228  

  
282282,,950950,,000000  

  
915915  

  
11,,131131,,830830,,0000  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

  


