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  ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง  ตั้งอยูํในเขตอ าเภอศรีสงคราม  ระยะทางหํางจากอ าเภอศรีสงคราม
ประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางหํางจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร และอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ  712  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  65  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625  ไรํ ตั้งอยูํเลขที่ 199 หมูํที่ 1 
ต าบลบ๎านเอ้ือง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4253 0703 โทรสาร 0 4253 0688  
ได๎รับการยกฐานะจากสภาต าบลตั้งเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลเมื่อวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2538  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย    
 อาณาเขตติดตํอ 
 ทิศเหนือจด   ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

ทิศใต๎จด   ต าบลบ๎านค๎อ  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม    
ทิศตะวันออกจด  ต าบลนาเดื่อ  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 ทิศตะวันตกจด  ต าบลโพนสวําง            อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

-  จ านวนหมูํบ๎านที่อยูํในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง  มีทั้งหมดจ านวน 16 หมูํบ๎าน ดังนี ้
1.  บ๎านเอ้ือง  หมูํที่ 1  
2.  บ๎านกํอ  หมูํที่ 2  
3.  บ๎านนาด ี  หมูํที่ 3  
4.  บ๎านหนองผือ   หมูํที่ 4 
5.  บ๎านดอนถํอน  หมูํที่ 5  
6.  บ๎านดงขวาง  หมูํที่ 6  
7.  บ๎านเซียงเซา  หมูํที่ 7  
8.  บ๎านนาจาน  หมูํที่ 8  
9.  บ๎านนาจาน  หมูํที่ 9  
10. บ๎านเซียงเซา  หมูํที่ 10  
11. บ๎านหนองผือ  หมูํที่ 11  
12. บ๎านดอนถํอน  หมูํที่ 12  
13. บ๎านกํอ  หมูํที่ 13  
14. บ๎านนาจาน  หมูํที่ 14  
15. บ๎านเซียงเซา  หมูํที่ 15  
16. บ๎านหนองผือ  หมูํที่ 16  
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมสลบัเนินสูงเปน็บางสวํน  โดยอยูํสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  150 – 75  เมตร  
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุํงหญ๎า  ปุาละเมาะ  และเป็นปุาโปรํง  สภาพพื้นดินเปน็ดินรํวนปนทราย ถ๎าปีใดมีฝนตก
ติดตํอกันเป็นเวลานานจะเกิดน้ าทํวม  และจะเกิดน้ าขังในพื้นที่  หมูํที่  5 , 8 , 9 , 12 , 14 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  

สภาพภูมิอากาศสํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต าบลบา๎นเอ้ือง  แบํงออกเป็น  3  ฤดู 
ฤดูร๎อน เร่ิมตั้งแตํปลายเดือนกุมภาพนัธ ์ ถึง  เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตํปลายเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนกันยายน 
ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตํเดือนตุลาคม –  กุมภาพันธ ์
อุณหภูมิเฉลี่ย  30  - 35  องศาเซลเซียล   สูงสุดวัดไปประมาณ  40  องศาเซลเซียล 
อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ย  8  -  10  องศาเซลเซียล 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดนิรํวนปนทราย  ประมาณ  75%  ดินลูกรังประมาณ 18 % ลักษณะดินในพืน้ที่
เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  

 2.1  เขตการปกครอง 
 องค์การบรหิารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง  ตั้งอยูํในเขตการปกครองของอ าเภอศรีสงคราม  ระยะทางหํางจาก
อ าเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางหํางจากจังหวดันครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร 
 

 2.2  การเลือกตั้ง 
 

   องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง ได๎แบงํเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลบา๎นเอ้ือง  
เป็น 1 เขตเลือกตั้ง  และแบํงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบา๎นเอ้ือง ออกเป็น  16  เขต 
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3.  ประชากร 
 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ต าบล/หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรชาย(คน) ประชากรหญงิ(คน) 

หมูํที่ 1 บ๎านเอ้ือง 271 512 561 
หมูํที่ 2 บ๎านกํอ 145 257 264 
หมูํที่ 3 บ๎านนาด ี 236 465 462 

หมูํที่ 4 บ๎านหนองผือ 153 294 290 
หมูํที่ 5 บ๎านดอนถํอน 135 276 287 
หมูํที่ 6 บ๎านดงขวาง 239 464 447 
หมูํที่ 7 บ๎านเซียงเซา 132 245 228 
หมูํที่ 8 บ๎านนาจาน 166 295 310 
หมูํที่ 9 บ๎านนาจาน 248 466 447 
หมูํที่ 10 บ๎านเซียงเซา 177 354 343 
หมูํที่ 11 บ๎านหนองผือ 228 399 427 
หมูํที่ 12 บ๎านดอนถํอน 163 291 281 
หมูํที่ 13 บ๎านกํอ 185 389 390 
หมูํที่ 14 บ๎านนาจาน 176 332 323 
หมูํที่ 15 บ๎านเซียงเซา 174 307 318 
หมูํที่ 16 บ๎านหนองผือ 163 318 314 

รวม 2,991 5,664 5,692 
รวมทั้งสิ้น 11,356 

 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร ประชากรชาย(คน) ประชากรหญงิ(คน) ช่วงอายุ 
ประชากรเยาวชน 1,332 1,322 อายุต่ ากวํา 18 ปี 
ประชากร 3,682 3,487 อายุ 18-59 ป ี
ประชากรผู๎สูงอาย ุ 645 881 อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

รวม 5,659 5,690  

รวมทั้งสิ้น 11,349 
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4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา  
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง มีการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการคํอนข๎างทั่วถึง 

โดยมีโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา  5  แหํง  ได๎แกํ 
1. โรงเรียนดอนถํอนโคกกลางวทิยา 
2. โรงเรียนบ๎านหนองผือ 
3. โรงเรียนบ๎านเซียงเซา 
4. โรงเรียนบ๎านดงขวาง 
5. โรงเรียนบ๎านนาจาน 

โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น     1   แหํง  ได๎แกํ  โรงเรียนชุมชนเอ้ืองกํอนาดี 
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  1   แหํง  ได๎แกํ  โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  8  ศูนย์  ได๎แกํ 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองผือ 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านกํอ 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเซียงเซา 

  4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 
  5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี 
  6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโนนสูง 
  7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ๎ง 
  8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ชัย 
 

 4.2  สาธารณสุข 
 คนในพื้นที่ต าบลบ๎านเอ้ืองสํวนใหญํใช๎บริการทางด๎านสาธารณสุขของรัฐ  ได๎แกํ  โรงพยาบาล  

ศรีสงคราม  นอกจากนี้หากมีการเจ็บปุายหนักประชาชนสํวนใหญํจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัด
นครพนม ในสํวนทางด๎านโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลพบวํามีจ านวน 2 แหํง  ได๎แกํ  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองผือ  และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเซียงเซา 
 

 4.3  อาชญากรรม 
 ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะ
ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎ง
เตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า การขอก าลังจากต ารวจ  ผู๎น า อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมํให๎เกิด
ความรุนแรง  
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 4.4  ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง  พบมีผู๎ที่เสพยาเสพติดสํวนมากจะเป็นเยาวชน  
ที่อยากรู๎อยากทดลองเสพตามพฤติกรรมของวัยรุํน ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองได๎ขอความรํวมมือกับทาง
ผู๎น าชุมชน ประชาชน ชํวยกันสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามารถท าได๎
เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์ปูองกัน  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎
ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเร่ืองของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบล
บ๎านเอ้ือง ก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด 
 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปวุยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ   
4. ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายไดน๎๎อย และผู๎ดอ๎ยโอกาสไร๎ที่พึ่ง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมตํอเติมบ๎านผู๎ยากไร๎ 

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ระบบขนส่งสาธารณะ 
 ระบบการให๎บริการรถโดยสารประจ าทางในเขตต าบลบ๎านเอ้ือง  ซึ่งมีการให๎บริการรถโดยสารรถประจ าทาง
ออกเป็น 4  หมวด  ดังนี้ 
 หมวดที่ 1  เป็นการเดินรถโดยสารประจ าทางภายในเขตต าบล  ปัจจุบันในเขตต าบลบ๎านเอ้ือง ยังไมํมีการ
บริการเดินรถในหมวดนี้ 
 หมวดที่ 2 เป็นการเดินรถโดยสารประจ าทางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอ่ืน  ปัจจุบันในเขตต าบล  
บ๎านเอ้ือง มีบริการเดินรถในหมวดนี้  1  สาย คือ สายกรุง เทพมหานคร – ศรีสงคราม – บ๎านแพง (ผํานพื้นที่ต าบล
บ๎านเอ้ือง) 
 หมวดที่  3 เป็นการเดินรถโดยสารประจ าทางระหวํางจังหวัด  ปัจจุบันในเขตต าบลบ๎านเอ้ือง  มีบริการการ
เดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ  สายบ๎านแพง – ศรีสงคราม – สกลนคร (ผํานพื้นที่ต าบลบ๎านเอ้ือง) 
 หมวดที่ 4  เป็นการเดินรถโดยสารประจ าทางภายในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันในเขตต าบลบ๎านเอ้ือง   
มีบริการการเดินรถในหมวดนี้  1  สาย  คือ  สายนาหว๎า  -  ศรีสงคราม  - นครพนม (ผํานพื้นที่ต าบลบ๎านเอ้ือง) 
 

5.2  การไฟฟ้า 
 

-  จ านวนหมูํบ๎านทีไ่ฟฟูาเข๎าถึง  16 หมูํบ๎าน 
-  จ านวนประชากรที่ใช๎ไฟฟูา  2,991 ครัวเรือน 
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5.3   การประปา 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง มีน้ าประปาใช๎ในครัวเรือนประมาณ 60% ของ
ครัวเรือนทั้งหมด  น้ าประปาในหมูํบ๎านที่ใช๎เพื่อการอุปโภคในปัจจุบันยังมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
 

5.4  โทรศัพท์ 
 - ประชาชนในพื้นที่สํวนมากจะใช๎โทรศัพท์มือถือสํวนบุคคล  ประมาณ 70% ของประชาชนทั้งหมด 
 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองไมํมีที่ท าการไปรษณีย์ ซึ่งหนํวยงานราชการและประชาชนจะ
ไปใช๎บริการไปรษณีย์ที่อ าเภอศรีสงครามหรืออ าเภอใกล๎เคียงพื้นที่ 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

   6.1  การเกษตร 
ประชากรในเขตต าบลบ๎านเอ้ือง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ  เชํน ท านา ท าสวน ท าไรํ   

เลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ปลูกไม๎ยูคาลิปตัส  เลี้ยงปลาและประมง เป็นต๎น  โดยมีอาชีพเสริมได๎แกํ   รับจ๎างทั่วไป  
การทอผ๎า จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากหญ๎าแฝก เป็นต๎น 

อาชีพอื่นๆ เชํน รับราชการ ค๎าขาย ซํอมรถจักรยานยนต์ ร๎านเสริมสวย เป็นต๎น  
ผลผลิตหรือสินค๎า / บริการที่ส าคัญของต าบล  ข๎าว  ยางพารา  ซึ่งสามารถสํงออกเป็นรายได๎หลักของต าบล  โดยมี
พํอค๎าคนกลางรับซื้อในหมูํบ๎านและบางสํวนน าไปขายยังตลาดในอ าเภอศรีสงคราม 
 

 6.2  การประมง 
ประชากรในเขตต าบลบ๎านเอ้ืองท าการประมงจับปลาตามแหลํงน้ าทางธรรมชาติ เชํน ล าน้ าอูน หนองน้ า บึง 

คลอง ล าห๎วย เป็นต๎น เพื่อน าปลามาบริโภคในครัวเรือนและถ๎าจับปลาได๎ปริมาณมากก็น าไปจ าหนํายสร๎างรายได๎   
   

  6.3  การปศุศัตว์ 
 

 ประชากรในเขตต าบลบ๎านเอ้ืองเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและเป็นอาชีพเสริมจ าหนาํยสร๎างรายได๎  
เชํน การเลี้ยงไก ํ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เป็นต๎น 
 - มีฟาร์มไก ํ จ านวน     3     ฟาร์ม 
 

 6.4  การบริการ 
 

 สหกรณ์การยาง                      1            แหํง 

 รีสอร์ท                       1                   แหํง 

 ปั๊มน้ ามนัมือหมุน             18                   แหํง 

  ปั๊มน้ ามนัไฟฟูา       6     แหํง 

 โรงสี                           57             โรง 

 ร๎านอาหาร                           30                 ร๎าน 
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 ร๎านซํอมรถจักรยานยนต ์ 15  ร๎าน 

 ร๎านซํอมรถยนต ์   2  ร๎าน 

 ร๎านขายวสัดุกํอสร๎าง       5  ร๎าน 

 ร๎านขายของช า  50  ร๎าน 

 ร๎านบริการลา๎งรถ (คาร์แคร์)   1  ร๎าน 
 

6.5  การท่องเที่ยว 
 ในพื้นที่มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ  ได๎แก ํหนองค าอ๎อ หนองสวนแตง หนองสุรโิย ล าน้ าอูน 

บํอหลวง บํอมน เปน็ต๎น 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลบา๎นเอ้ือง ได๎รวมตัวกันจัดตั้งเปน็กลุํมอาชีพตาํงๆ ได๎แกํ  กลุํมทอผา๎

มัดหมี่ กลุํมผ๎าคราม  กลุํมจักรสาน กลุํมผลิตปุย๋หมักอัดเม็ดชีวภาพ กลุํมเลี้ยงโคกระบือ เป็นตน๎ 
 

6.8  แรงงาน 
จากการส ารวจข๎อมูลพืน้ฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  18 – 59  ปี อยูํในก าลังแรงงาน ร๎อยละ  80   

แตํคําแรงในพื้นที่ต่ ากวําระดับจงัหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดา๎นการเกษตร ประชากรอายุระหวําง  25 – 50 ปี บางสํวน 
ไปรับจา๎งท างานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพื้นที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพื้นทีไ่มํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงาน
มาก  ปัญหานีย้ังไมสํามารถแก๎ไขได๎ 

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง  นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 99  มีวัด 10 แหํง
และร๎อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์   
 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีบุญเดือนสาม 
- ประเพณีบุญผะเหวด 
- ประเพณีแหํน้ าสรงพระในวันสงกรานต์ 
- ประเพณีเลี้ยงปูุตา เดือน 6 กํอนจะลงท านา 
- ประเพณีตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- ประเพณีแขํงเรือออกพรรษา 
- ประเพณีวันลอยกระทง 
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7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองได๎อนุรักษณ์ภูมปิัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ 
การท าเครื่องจักสาร ทอเสื่อจากต๎นกก ทอผ๎ามัดหมี่ การท าหญ๎าแฝกมุงหลังคา  การท าเกลือสินเธาว์ การท าปลารา๎
การท าปลาส๎ม  เป็นตน๎  

ภาษาถิ่น  พูดภาษาญ๎อ  80%  พูดภาษาลาว  20% 
 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองได๎ผลติของใช๎พื้นเมือง ได๎แกํ การทอผา๎มัดหมี่ การย๎อม

ผ๎าคราม ส าหรับใช๎ในครัวเรือนและน าไปจ าหนาํยสรา๎งรายได๎ เป็นสนิค๎า OTOP ตามงานเทศกาลตํางๆ เชํน  
งานกาชาดจังหวัดนครพนม งานเทศกาลปลาลุํมน้ าสงคราม งานแสดงสนิค๎าและนทิรรศการตํางๆ เป็นตน๎ นอกจากนี้
ยังมีการท าเครื่องจักสารด๎วยไมไ๎ผํ ทอเสื่อจากต๎นกก 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า 

น้ าที่ใชํในการบริโภค น ามาจากน้ าฝน น้ าบํอ และซื้อน้ าจากผู๎ผลิตน้ าขาย  น้ าเพื่อการอุปโภคได๎จากน้ าใต๎ดนิ
น้ าฝน น้ าบํอ น้ าประปา ประชาชนในพืน้ที่ในฤดูแล๎งยังขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและน้ าส าหรับท า
การเกษตรอีกเป็นจ านวนมาก ในพื้นที่มีแหลํงน้ าทางธรรมชาติ ได๎แกํ ล าน้ าอูน  หนองน้ า ห๎วย 

  

8.2  ป่าไม้ 
ในเขตพื้นที่ต าบลบ๎านเอ้ืองมีปุาไม๎ตามธรรมชาติ  ปาุบุงํ ปาุทาม  
8.3  ภูเขา   
ในเขตต าบลบ๎านเอ้ืองไมํมีภูเขา 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง   
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ๎านเอ้ืองมีทรัพยากรดิน เป็นดินรํวนปนทราย เหมาะแกํการท านาปี นาปรังและ

เพาะปลูกท าการเกษตร หลังจากฤดูท านาเสร็จประชาชนได๎ท าการเกษตร เชํน ปลูกถั่วลิสสง ปลูกข๎าวโพด ปลูก
แตงกวา ผัก เป็นต๎น ท าให๎ได๎ผลผลิตมีคุณภาพดี มีทรัพยากรน้ าและปุาไม๎ทางธรรมชาติ ได๎แกํ ล าน้ าอูน  หนองน้ า 
ห๎วย เป็นแหลํงอาศัยของกุ๎ง หอย ปู ปลา มีปุาบุํง ปุาทาม มีเห็ดเกิดตามปุาธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหลํง
อาหารของคนในชุมชน 
 

9. อื่นๆ 
9.1  ประวัติความเป็นมาต าบลบ้านเอื้อง 
ต าบลบ๎านเอ้ือง เป็นต าบลเกําแกํ ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของอ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ราษฎรสํวนใหญํอพยพมาจากเมืองหลวงปูุลิงฝั่งซ๎ายแมํน้ าโขงมาอาศัยอยูํในเขต อ าเภอทําอุเทน สมัยรัชกาลที่ 3 และ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นบางสํวน  ได๎มาตั้งถิ่นฐานที่บ๎านเอ้ืองเกํา (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อบต.บ๎านเอ้ือง) ตํอมา พ.ศ.2430 
ราษฎรในบ๎านเอ้ืองเกิดโรคระบาดราษฎรเสียชีวิตจ านวนมาก  จึงได๎อพยพไปตั้งบ๎านใหมํทางทิศตะวันตกของ 
บ๎านเองน๎อย (ปัจจุบันบ๎านเอ้ือง หมูํที่ 1)  และย๎ายไปอยูํบ๎านนาฮ๎าง (ปัจจุบันบ๎านนาดี หมูํที่ 3) และจัดตั้ งหมูํบ๎าน
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จนถึงปัจจุบัน จ านวน 16 หมูํบ๎าน ภาษาที่ใช๎ในท๎องถิ่นสํวนใหญํมี 2 ภาษา คือ ภาษาญ๎อ  ภาษาอีสาน ราษฎรสํวน
ใหญํนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 99 และร๎อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์  ตั้งอยูํในเขตการปกครองอ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนคพนม 
  

 9.2  ค าขวัญต าบลบ้านเอื้อง 
ศิลปาชีพล้ าคํา  งามตาหินขาว  เกลือสินเธาว์ชัน้ด ี

ผลิตภัณฑ์หญ๎าแฝกมากมี  ถิ่นนีค้ือบ๎านเอ้ือง 
  

 9.3  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 
“ต าบลนําอยูํ  คูํคุณธรรม  สรรค์สร๎างชุมชนสูํความเจริญ ” 

  

 9.4  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 
       น้ าไหล    ไฟสวําง    หนทางดี 
สุขภาพเยี่ยม           เปี่ยมด๎วยการศึกษา 
รักษาสิ่งแวดล๎อม           เพียบพร๎อมบริการ 
 

 9.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 
1. สํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สํงเสริมและพัฒนาการเมือง 
การปกครองท๎องถิ่น  ให๎มีความก๎าวหน๎าและเข๎มแข็ง 
2. พร๎อมจะพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบา๎นเอ้ือง ตามหลกัธรรมาภิบาล ด๎วยความสุจริต ยุติธรรม โปรํงใส โดย
เปิดโอกาสให๎ผู๎น าชุมชน ประชาชนมีสํวนรํวมและสามารถตรวจสอบได๎ 
3. สํงเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู๎ ในทุกระดับตัง้แตํเด็กเล็ก อนุบาล จนถึงระดบัมัธยมศึกษา ให๎มีการพัฒนา
การศึกษาที่มีมาตรฐาน และสํงเสริมการศึกษาในชุมชน ให๎นักเรียนได๎มโีอกาสทางการศึกษาทดัเทียมกับนักเรียนใน
เมือง เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
4. สํงเสริมโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให๎แตํละกลุํมอาชพีตํางๆ เพื่อสร๎างงาน สร๎างอาชพี สร๎างรายได๎ เพื่อให๎
ชาวบ๎านมีงานท าและมีรายได๎ จะสํงเสริมและพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยนื ภายใต๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. สํงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ดีขึ้น เชํน 
 5.1 การดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผูป๎ุวยเอดส์ จะจัดให๎เจ๎าหน๎าที่ออกมาอ านวยความสะดวก ในการจํายเงิน 
เบี้ยยังชีพ ให๎ทุกหมูํบ๎านและทุกเดือนตามความเหมาะสม 
 5.2 สนับสนนุกิจกรรมกลุํม อสม. กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน 
 5.3 จัดให๎มีกิจกรรมตํางๆ ส าหรับผู๎สูงอายุ ให๎มีกิจกรรมรํวมกัน 
 5.4 จัดหาที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎ดอ๎ยโอกาสทางสังคม 
 5.5 จัดคํายนักเรียนและเยาวชน ปลูกฝงั คุณธรรมเพื่อตํอต๎านยาเสพติดในชํวงปิดภาคเรียน 
 5.6 จัดหาหรือสร๎างสวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่พักผํอนหยํอนใจ 
6. สํงเสริมด๎านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดี ลดภาวะความเสี่ยง เพื่อปูองกันโรคตํางๆ 
ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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7. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปลูกฝังและอนุรักษ์วฒันธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นและของชาติ เพื่อให๎ชนรุํนหลังได๎
เรียนรู๎และปฏิบัตสิืบทอดกันตํอไป 
8. สํงเสริมและสนบัสนุนงบประมาณกํอสร๎างลานกีฬา ปรับปรุงซํอมแซมลานกีฬาและกิจกรรมแขํงขันกีฬา พร๎อม
พัฒนานักกีฬาเปน็นักกีฬาอาชพีและสูํความเป็นเลิศ 
9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการให๎มีมาตรฐานและเพียงพอ 
10. สํงเสริมและพัฒนาด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม และการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยํางเป็นระเบียบ ลดการใชป๎ุ๋ยเคมี 
และสํงเสริมการใชป๎ุ๋ยอินทรีย ์
11. พัฒนางานดา๎นปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนํวยกู๎ชีพและต ารวจชุมชน จัดหาเคร่ืองมือพร๎อมอุปกรณ์ให๎
เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เพื่อลดปญัหายาเสพติดในชุมชน 
12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง ให๎ดูสวยงามนําอยูํและเป็นสิง่ที่เชิดหน๎าชูตาของคน
ต าบลบ๎านเอ้ืองตํอไป 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล จะต๎องมีความสัมพันธ์ระหวํางแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน   

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม 
                           หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ    “มั่นคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน” 
1. ความมั่นคง 
 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ
ทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและ
การเมือง ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
2. ความมั่งค่ัง 
 ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการ
พัฒนาลดลง ประชากรได๎รับประโยชนจ์ากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขัน
สูงสามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
3. ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด๎วยการค๎าสํงค๎าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทลัที่เข๎มข๎นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน๎อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรํงใส  
                      ตรวจสอบได๎และประชาชนมีสํวนรํวม 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบเพื่อใช๎
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 
เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได๎แกํ (1) คณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทารํางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได๎พิจารณาน า
ข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย 
และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํ
ระหวํางการดาเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 
2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 
5 ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2560 

2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 
ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและในหลากหลายมิติท า

ให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต๎องบรหิารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต๎อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวํา
ฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎
ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ 
แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูํในพื้นที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํ
ไมํสามารถพัฒนาไดเ๎องภายในประเทศ ต๎องนาเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงาน
เข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ทาให๎เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอ
การร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผํนดิน
ของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ทาให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มข้ึน แตํ
ชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข๎างหน๎า
สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎า
ทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค์ความรู๎และ
เทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบใน
ขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ 
10 ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลกในชํวงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ เพิ่ม
สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้น
ขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มี
แนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎
เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 5.1 ในชํวง 5 ปีกํอน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช๎า แตํประเทศตํางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ 10 – 15 ปี ข๎างหน๎านี้ จะทาให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสาหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎
สัมฤทธิ์ผล 

ในด๎านความมั่นคงของโลกก็กาลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู๎นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรํวมมือ
และความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
การด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ รวมทั้งเกิดการเชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให๎สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดั นให๎
ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ และชํวย
แก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม จึงต๎อง
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ผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทาง
อาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบประมาณด๎าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร๎อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
จะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช๎พื้นที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข๎มข๎นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันท าให๎
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมาตั้งแตํปี 2531 
และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี 2553 และลําสุดในปี 2557 รายได๎
ประชาชาติตํอหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสํงออก
สินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและ
สร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร 
สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มข้ึนเป็น 38.1 ล๎าน
คนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร๎อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึง
การเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและ
ชํองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได๎สํงผลให๎ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได๎แกํ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมาก
ขึ้น และฐานะเงินสารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการ
ด าเนินการอยํางเป็นระบบมากข้ึน มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด และสนับสนุนให๎การดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากข้ึน 
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แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอํอนส าคัญ
ของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไมํ
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎าง
เศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎
องค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคํายังมีน๎อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การ
วิจัยที่ดาเนินการไปแล๎วไมํถูกนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย 
สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงาน
เพื่อการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหา
คอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน๎ายังไมํเป็นระบบ
โครงขํายที่สมบูรณ์และลําช๎า การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญ
ขณะที่ความเหลื่อมล๎าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญห าที่ท๎าทายมาก รวมทั้ งปัญหาในด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผูส๎ูงอายอุยํางสมบรูณ์ ในระยะเวลา 20 ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งตํอ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วยํอมสํงผลตํอศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จํายด๎านสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจากัดด๎านทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล๎าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร๎างพื้นฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให๎เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล๎า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการ
บริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว จะสํงผลให๎
ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข๎มข๎นขึ้น เป็น
โลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค์ความรู๎เทคโนโลยี ข๎อมูลและ
ขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ เรํงผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงตํอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู๎คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ 
ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การ
ปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพื่อแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรกุ
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ให๎จุดแขง็ของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎
สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ 4 - 5 ปีตํอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎
นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลีย่นแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํ
ของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม 
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการดารง
ชีวิตการทางาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการดาเนินการรํวมกัน
อยํางเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์
และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสํวนตํางๆ เพื่อให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์
ให๎ได๎ข๎อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสูํการก าหนดต าแหนํง
เชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึก
กาลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน การดาเนินการ
มีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให๎การดาเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศ
ไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ เพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และ



หน้า 18  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและ
ความท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถนาไปสูํการ
ปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและนาพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่ง
จะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกรํางอยูํ ในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง เพื่อให๎บรรลุซึ่ง
สิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ  
การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบ
ตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํ
รํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. ยึดหลัก “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยํางตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9,11  
2. คนไทยให๎เป็นพลังงานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ได๎แกํ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความเคารพในความแตกตํางและมีจุดยืน
ทางจริยธรรม 
3. ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐรํวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รํวมคิด รํวมท า  
รํวมรับผิดชอบ และรํวมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวํางหนํวยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตํางๆ ให๎เอ้ือตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามี 10 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การ
พัฒนาศักยภาพประกอบการด๎านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว การตั้งองค์กรรํวมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่ เพ่ือสํงเสริมอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํงเสริมความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
2. สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู๎ เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
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3. สร๎างสังคมเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร แก๎ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน 
และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน 
4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูที่ปุาไม๎ให๎ได๎ 15.9 ล๎านไรํ หรือ
ร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
 

วิสัยทัศน์    กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
“สังคมเข้มแข็ง  เกษตรกรรมน าการพัฒนา  เส้นทางการค้า  การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้” 
เป้าประสงค์รวม  “สังคมเข๎มแข็ง  เกษตรก๎าวหน๎า การค๎ามั่งคั่ง  ทํองเที่ยวยั่งยืน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มมูลคําผลผลิตการเกษตร และพฒันาอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการค๎า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ๎านและจีนตอนใต๎ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคมให๎เข๎มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 
 

วิสัยทัศน์     
“ เมืองนําอยูํ  ประตูเศรษฐกิจสูอําเซียนและจนีตอนใต๎ – ตะวันออก ” 

เป้าประสงค์รวม   
“ เมืองแหํงความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี  ตน๎แบบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและสังคม
คุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการค๎าและการลงทนุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร๎างความสุขอยํางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
 

วิสัยทัศน์     
“ เมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. สํงเสริมสนับสนนุ คุณภาพชวีิตเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการและด๎อยโอกาส 
 2. สํงเสริมสนับสนนุด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
 3. สํงเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาในทุกระดับและพฒันาบุคลากรด๎านการศึกษา 
 4. สํงเสริมสนับสนนุคุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัครอบครัว 
 5. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิน่ 
 7. การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎โทษ 
 8. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9. การสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

 1. สํงเสริมสนับสนนุการทํองเทีย่วเชิงศาสนาวฒันธรรมประเพณีท๎องถิ่น ประวัติศาสตร์ การทอํงเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ
 2. สํงเสริมการยกระดับมาตรฐานด๎านบริการและธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวสร๎างความประทับใจแกํ
นักทํองเที่ยวและผู๎มาเยือนนครพนม 
 3. สนับสนุนการพฒันาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
 4. บริหารจัดการศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 5. สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธด์๎านการทํองเที่ยว 
 6. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและเชือ่มโยงกิจกรรมการทํองเที่ยวท๎องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม กลุํมจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ๎าน 
 7. สํงเสริมความสัมพันธ์กบัประเทศเพื่อนบ๎าน 
 8. การพัฒนาโครงการสร๎างพืน้ฐานสูํแหลงํทํองเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สํงเสริมการพัฒนา  และดูแลรักษาแหลํงน้ าธรรมชาติเพื่อให๎มีน้ าเพื่อการเกษตร และเพียงพอตํอการ
อุปโภค บริโภค 
 2. สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการแหลํงน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการและขยาย
พื้นที่ชลประทาน 
 3. สํงเสริมและสนบัสนุนการผลติ การตลาด การลงทนุ การพัฒนาอาชีพ สนิค๎าทางการเกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชน 
 4. พัฒนาสนิค๎าเกษตรสูํอุตสาหกรรมการเกษตร 
 5. สํงเสริมให๎มีการใช๎และพัฒนาสินคา๎ทางการเกษตรในท๎องถิ่น 
 6. สํงเสริมให๎มีตลาดกลางสินค๎าการเกษตร และสํงเสริมการรวมกลุํมเพื่อตํอรองราคา 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค๎าการเกษตรให๎มีคุณภาพ 
 8. สํงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สํงเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการทํองเที่ยว การตลาด การค๎าและการลงทุนในภูมิภาค 
 2. พัฒนาจุดผํอนปรนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสํงเสริมการค๎าชายแดนผาํนจุดผํอนปรน 
 3. สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา๎น 
 4. สํงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุนภายใตป๎ระโยชน์รํวมกันของกรอบความ
รํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
 5. สํงเสริมความเข๎มแข็งของ SME ไทยสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
 6. สํงเสริมและพัฒนากลุํมอาชพี และผลติภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให๎มีคุณภาพ 
 

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. มุํงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อให๎บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก๎ไขปัญหาร๎องทุกข์ของประชาชน สํงเสริมสนบัสนุนกระบวนการมสีํวนรํวมภาค
ประชาชน สนบัสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
 3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน สํวนราชการ และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 4. สนับสนุนให๎มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวนในจังหวัด หารือเพื่อจัดท าแผนพัฒนากับภาคสํวน
ตํางๆ สนับสนนุกระบวนการมีสวํนรํวมของประชาชน สํวนราชการ หนํวยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 5. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและพฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 



หน้า 24  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 6. เผยแพรํประชาสัมพนัธ์เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจแกํภาคสํวนตาํงๆ เพื่อเข๎ามามีสํวนรํวมรวมทั้งเพื่อ
สนับสนนุในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนา การพฒันาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สนบัสนุนการปรับปรุงและกอํสร๎างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็น พฒันา
ระบบการขนสํง (Logistics) 
 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผงัเมือง 
 3. สํงเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปูายบอกทาง ไฟสํองทางจราจร ขยายเขตไฟฟาู ประปาอยํางทั่วถึง 
 4. สํงเสริมการสนับสนนุการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
 6. การปูองกันและรักษาโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอแกํประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 7. พัฒนาและสํงเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
 8. สํงเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 9. สํงเสริมการปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการพาณชิย์ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 
2.1  วิสัยทัศน์ 

  “ ต าบลน่าอยู่    คู่คุณธรรม    สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ ” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง  มี  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ๎านเมืองนําอยูํ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นสงัคมและสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นการเมืองการบริหาร 

    7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นสงํเสริมการทํองเที่ยว 
 

2.3  เป้าประสงค์ 
 1.  ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร 
 2.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 3. ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 4.  สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให๎เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต๎นไม๎  
      สิ่งแวดล๎อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองนําอยูํ 
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 5.  สํงเสริม สนับสนุน การใช๎เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 6.  ประชาชนมีอาชีพและรายได๎เพียงพอ สํงเสริมการออมทรัพย์ สร๎างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจําย 
      ในครอบครัว 
 7.  การบริการด๎านสุขภาพของประชาชน เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอยํางทั่วถึง 
 8.  ชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 
 9.  สํงเสริมการกีฬาและการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ก๎าวทันเทคโนโลยี 
 10. ประชาชนได๎รับความสะดวกในการชํวยเหลือพยาบาลเบื้องต๎น กํอนน าผู๎ปุวยสํงโรงพยาบาล 
 11. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนจากสาธารณภัยตํางๆ 
 12.  ประชาชนเข๎าใจบทบาทหน๎าที่และมีสํวนรํวมในการบริหารงาน 
 13. สํงเสริมด๎านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น ให๎คงอยูํสืบไป 
 14. การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ืองเป็นไปอยํางถูกต๎องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรํงใส 
       ตรวจสอบได๎ 
 15. ประชาชนมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  1)  ประชาชนในเขต อบต. มีน้ าในการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตร เพิ่มมากข้ึนร๎อยละ  80 

 2)  ในเขต อบต. มีโครงสร๎างพืน้ฐานให๎ประชาชนได๎ใชบ๎ริการ ร๎อยละ  80  
 3)  ประชาชนมีความรู๎มากขึ้นรอ๎ยละ 80   
 4)  ประชาชนในเขต อบต. ร๎อยละ 80 มีความรู๎และมีสวํนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา   
      วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา   

  5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นร๎อยละ 50  
  6)  ชุมชนมีรายได๎เพิ่มข้ึนในอัตราร๎อยละ 50  และพึ่งตนเองไดม๎ากข้ึน 
  7)  ชุมชนในเขต อบต. ร๎อยละ  80  นําอยูํสงบสุข  

 8)  การบริหารจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพสูง ร๎อยละ 80 
9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ร๎อยละ 80 
10) ประชาชนมสีุขภาพพลานามัยแข็งแรง หํางไกลจากโรค ร๎อยละ 80 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1)  ด๎านการได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกและรวดเร็ว   

  2)  ประชาชนมีความรู๎และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได๎    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษท าให๎ชุมชนนาํอยูํอยํางสงบสุข     

  5)  การบริหารจัดการภาครัฐทีด่ีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
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2.6  กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการกํอสร๎างปรบัปรุง บ ารุง รักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา๎  ทํอระบายน้ า 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการกํอสร๎าง ปรบัปรุง  บ ารุงรักษา ระบบไฟฟูา 
แนวทางที่ 3 การพัฒนากํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา 
แนวทางที่ 4 การพัฒนากํอสร๎าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหลํงน้ า 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎ประชาชน 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา๎นเพิม่ผลผลติทางการเกษตรและลดต๎นทุนการผลิต 
แนวทางที่ 3 การพัฒนา สรา๎งความเข๎มแข็งให๎กลุํมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูํบ๎าน โดยวธิีการสหกรณ์
เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการสงํเสริมให๎เด็กได๎รับสารอาหารครบถ๎วน 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของประชาชน 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา๎นการสนับสนุนสํงเสริมศาสนาศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
แนวทางที่ 5 การพัฒนาดา๎นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
แนวทางที่ 6 การพัฒนาดา๎นกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา๎นการฟื้นฟู สร๎างจติส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา๎นการบ าบัดและจัดการขยะ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา๎นการชํวยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สงูอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ปุวยเอดส์และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา๎นการสํงเสริมความสัมพนัธ์ที่ดีในครอบครัวและเสริมสร๎างประชาชนให๎มี
สุขภาพจิตที่ด ี
แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา๎นการปูองกันปัญหายาเสพติด 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา๎นการสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
แนวทางที่ 5 การพัฒนาดา๎นการสํงเสริมสนับสนนุการปูองกันและควบคุมโรค 
แนวทางที่ 6 การพัฒนาดา๎นสุขภาพและสวัสดิการประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา๎นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา๎นการสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา๎นการจัดเก็บรายได๎ของ  อบต. 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา๎นการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานทีแ่ละเครื่องมือความสะดวก 
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 แนวทางที่ 5 การพัฒนาดา๎นการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา๎นสํงเสริมสนับสนนุการทํองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ การทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
3)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
แผนงาน 

 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3) แผนงานการศึกษา 
 4) แผนงานสาธารณสุข 
 5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10) แผนงานการเกษตร 
 11) แผนงานการพาณิชย์ 
 12) แผนงานงบกลาง 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา  อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย  การวิ เคราะห์ศักยภาพด๎าน
เศรษฐกิจ  ด๎านสังคม  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 
 แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจะใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท๎องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสํวนรวม โดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎รัฐธรรมนูญแหํงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ที่สร๎างกระบวนการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง  จึงมีบทบาทอ านาจหน๎าที่อยํางกว๎างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน๎าที่ในการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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ให๎บริการสาธารณะพื้นฐานแกํประชาชนในท๎องถิ่นเทํานั้นแตํยังขยายบทบาทหน๎าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่นด๎วย และเป็นองค์กรที่เปิดให๎ประชาคมท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ด๎วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความ
จ าเป็นในการใช๎ทรัพยากรรายได๎ ทั้งที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได๎ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูํจ ากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีความโปรํงใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบรรลุ
จุดมุํงหมายดังกลําว โดยใช๎ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องวางแผนการใช๎ทรัพยากรเหลํานั้น
ให๎คุ๎มคํา และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนทัง้ในปจัจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให๎
เกิดสัมฤทธิ์ผลในชํวงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน โครงการนั้น จะต๎องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรํงใส และพร๎อมที่จะให๎มีการตรวจสอบทั้งโดย
หนํวยงานของรัฐและประชาคม 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค) 

จุดแข็ง ( Strength) 
1.  สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เหมาะแกํการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ์
2.  สภาพภูมิอากาศด ีไมํมีมลพษิ 
3.  มีข๎าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยม 
4.  มีงานบชูาผีปูุตา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว๎ 
5.  มีอาชีพสร๎างรายได๎ในดา๎นตาํง ๆ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากหญ๎าแฝก  ขนมจีน  ผ๎ามัดหมี ่ เกลือสินเธาว ์
     อนุรักษ์ไว๎ซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
6.  มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ 
7.  มีหินสวยงามสรา๎งรายได๎ให๎กับราษฎร 
8.  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากวํา 2,000/ ม.ม/ปี 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
 

1.  ประชาชนยากจน มีรายไดน๎อ๎ยเฉลี่ยตํอคนตํอปี อยูํในระดับต่ า 
2.  การศึกษาตํอและการเรียนของคนในวัยเรียนยังมนี๎อย 
3.  ขาดความตระหนักในเร่ือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม 
4.  ขาดการสร๎างเครือขํายในการรวมกลุํมอาชีพ 
5.  การผลิตมีตน๎ทนุสูง 
6.  ขาดแหลํงน้ าเพื่อใช๎ในการเกษตรฤดูแล๎ง 

 

โอกาส  (Opportunity) 
 

 1.  นโยบายของรัฐบาลเพิ่มวิธทีางการค๎า  การสํงเสริมค๎าขายกบัประเทศเพื่อนบา๎นมบีทบาทยิง่ขึ้น 
 2.  นโยบายของรัฐบาลให๎ไทยเป็นครัวของโลก 
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อุปสรรค ( Threat) 
 

1.  การเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมของ อบต. กับจังหวัด  ยังไมดํีพอ ท าให๎ต๎นทุนในการผลิตสูง  
    และสินคา๎มีราคาแพง 
2.  ขาดการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก 
3.  อิทธิพลทางดา๎นวฒันธรรมตะวันตกทีไ่มํดี สํงผลกระทบตํอคํานิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
     ของท๎องถิ่น 
4.  หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องให๎ความส าคัญและสนบัสนุนในการพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน 
     และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านตลอดจนการพฒันาการทํองเที่ยวของจังหวัดนครพนม  
     ยังมีน๎อยมาก 

 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544-2543 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ 
หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎
ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพื่อ
รองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะ
กับผู๎สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ 
ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้ งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ท างานในประเทศที่พัฒนาแล๎ว 
 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค๎าที่มี
การใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค๎าที่มี
บทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวําง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพื่อผลิตสินค๎าตาม
ความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํ
ทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท๎าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน๎มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ๎านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
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ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมาก
ขึ้น 
 (2) การเปิดเสรีภายใต๎ข๎อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการตํอ
การยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ 1) การลดข๎อจ๎ากัดในด๎านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสใน
การใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐาน
การผลิตในประเทศเพื่อนบ๎านและ 3) โอกาสในการใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและ  
โลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป  
(3) การเปิดเสรีทางการค๎ากับประเทศที่พัฒนาแล๎ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อ
กีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพื่อพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
และมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการ
เคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล๎าทางด๎าน
รายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชํวงแผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจาก
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ และแนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงิน
ในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
หากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  
(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขํายทางสังคม
ออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสํงผลกระทบซ้ าเติมตํอสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให๎ เกิดความแห๎งแล๎งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความ
เสื่อมโทรม แหลํงน๎าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบตํอ
สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบ
นิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
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(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสํงผลให๎ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน๎มเกิดบํอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรง
มากข้ึน ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อม
รับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขันทางการค๎า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพฒันาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท๎าเปาูหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให๎การรับรองแล๎ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ๎านวน 17 ข๎อ และเปูาหมาย (Target) จ๎านวน 169 
ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต ที่ต๎องเนน๎ขจัดความยากจนให๎หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพทีด่ี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร๎างพืน้ฐานที่รองรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมํเทําเทียมกนัทั้งภายในประเทศและระหวาํง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยัง่ยืน เตรียมความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยนื สํงเสริม
ให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความเปน็ห๎ุนสวํนเพื่อ 
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ส่วนที ่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ๎านเมืองนําอยูํ ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านการเศรษฐกิจ 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการเกษตร 

กองชําง 
ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านการเศรษฐกิจ 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3 แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองชําง 
 

กองคลัง 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ด๎านบริหารทั่วไป 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลัด 
กองชําง 

กองคลัง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองชําง 

กองคลัง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและ
สาธารณสุข 

ด๎านบริหารทั่วไป 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านการเศรษฐกิจ 
ด๎านการด าเนินงาน 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5.7 แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองชําง 

กองคลัง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง
การบริหาร 
 

ด๎านบริหารทั่วไป 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานการศึกษา 
6.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลัด 
กองชําง 

กองคลงั 
 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริม
การทํองเท่ียว 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองชําง 

กองคลัง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการเกษตร 

 
37 
74 
66 

 
161,417,138.69 

587,392,500 
932,492,100 

 
35 
75 
67 

 
159,570,909.45 

587,775,700 
932,130,900 

 
33 
74 
67 

 
161,154,600 
589,472,500 
933,600,000 

 
19 
60 
65 

 
157,200,000 
586,000,000 
932,000,000 

 
19 
60 
65 

 
157,200,000 
586,000,000 
932,000,000 

 
143 
343 
330 

 
796,542,648.14 
2,936,640,700 
4,662,223,000 

รวม 177 1,681,301,738.69 177 1,679,477,509.45 174 1,684,227,100 144 1,675,200,000 144 1,675,200,000 816 8,395,406,348.14 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3 แผนงานการเกษตร 

 
9 
- 
1 

 
245,000 

- 
30,000 

 
9 
2 
1 

 
245,000 
311,100 
30,000 

 
12 
- 
2 

 
330,000 

- 
60,000 

 
12 
- 
2 

 
330,000 

- 
60,000 

 
12 
- 
2 

 
330,000 

- 
60,000 

 
54 
2 
8 

 
1,480,000 
311,100 
240,000 

รวม 10 275,000 12 586,100 14 390,000 14 390,000 14 390,000 64 2,031,100 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
- 
4 
12 
 

11 

 
 
- 

8,060,000 
2,165,000 

 
62,240,000 

 
 
- 
5 
15 
 

13 

 
 
- 

8,301,310 
2,761,000 

 
64,319,000 

 
 
1 
9 
14 
 
6 

 
 

30,000 
9,700,000 
2,600,000 

 
63,050,000 

 
 
1 
9 
14 
 
6 

 
 

30,000 
9,800,000 
2,600,000 

 
63,150,000 

 
 
1 
9 
14 
 
6 

 
 

30,000 
9,800,000 
2,600,000 

 
63,150,000 

 
 
3 
36 
69 
 

42 

 
 

90,000 
45,931,310 
12,726,000 

 
315,909,000 

รวม 27 72,465,000 33 75,381,310 30 75,380,000 30 75,480,000 30 75,480,000 150 374,656,310 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
2 
1 

 
 

100,000 
30,000 

 
 
3 
1 

 
 

130,000 
30,000 

 
 
4 
2 

 
 

250,000 
60,000 

 
 
4 
2 

 
 

250,000 
60,000 

 
 
4 
2 

 
 

250,000 
60,000 

 
 

17 
8 

 
 

980,000 
240,000 

รวม 3 130,000 4 130,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 25 1,220,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและ
สาธารณสุข 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5.7 แผนงานงบกลาง 

 
 
1 
24 
9 
7 
2 
- 
3 

 
 

25,000 
4,510,000 
770,000 
380,000 
50,000 

- 
19,100,000 

 
 
1 
28 
10 
7 
3 
- 
3 

 
 

25,000 
4,990,000 
850,000 
380,000 
60,000 

- 
19,100,000 

 
 
1 
33 
10 
7 
3 
2 
3 

 
 

25,000 
5,860,000 
870,000 
410,000 
100,000 
200,000 

26,200,000 

 
 
1 
33 
10 
7 
3 
2 
3 

 
 

25,000 
5,860,000 
870,000 
410,000 
100,000 
200,000 

26,200,000 

 
 
1 
33 
10 
7 
3 
2 
3 

 
 

25,000 
5,860,000 
870,000 
410,000 
100,000 
200,000 

26,200,000 

 
 
5 

151 
49 
35 
14 
6 
15 

 
 

125,000 
27,080,000 
4,230,000 
1,990,000 
410,000 
600,000 

116,800,000 
รวม 46 24,835,000 52 25,405,000 59 33,665,000 59 33,665,000 59 33,665,000 275 151,235,000.14 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง
การบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานการศึกษา 
6.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
6 
1 
1 
6 

 
 

1,300,000 
50,000 
100,000 

11,450,000 

 
 
7 
1 
1 
5 

 
 

1,760,000 
30,000 
100,000 

11,000,000 

 
 
8 
1 
1 
5 

 
 

2,350,000 
50,000 
100,000 

11,000,000 

 
 
8 
1 
1 
5 

 
 

2,350,000 
50,000 
100,000 

11,000,000 

 
 
8 
1 
1 
5 

 
 

2,350,000 
50,000 
100,000 

11,000,000 

 
 

37 
5 
5 
26 

 
 

10,110,000 
230,000 
500,000 

55,450,000 
รวม 14 12,900,000 14 12,890,000 15 13,500,000 15 13,500,000 15 13,500,000 73 66,290,000 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
2 

 

 
 

50,000,000 
 

 
 
2 

 

 
 

50,000,000 
 

 
 
2 

 

 
 

50,000,000 
 

 
 
2 

 

 
 

50,000,000 
 

 
 
2 

 

 
 

50,000,000 
 

 
 

10 
 

 
 

250,000,000 

รวม 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 10 250,000,000 

รวมทัง้สิ้น 279 1,841,906,738.69 294 1,843,869,919.45 300 1,857,472,100 270 1,848,545,000 270 1,848,545,000 1,413 9,240,838,758.14 

 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูา
สาธารณะ บ๎านเอื้อง  
หมูํที ่1 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก  
 

อุดหนุนการไฟฟาูสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟาูสาธารณะ 
จ านวน 4 สาย แยกเป็นสายดังนี้ 
สายที่ 1 จากบ๎านนายเรือง คะดุน 
ถึงบ๎านนางสาวทกัษพร จ าปาซ๎อน 
ระยะทาง 280 เมตร   
สายที่ 2 จากบ๎านนางเผย จ าปา
ซ๎อน ถึงบ๎านนายจดจ า เอื้องไข 
ระยะทาง 150 เมตร 
สายที่ 3 จากบ๎านนางบุญน า ผาสี
กาย ถึงบ๎านนายมีชัย คะดุน 
ระยะทาง 150 เมตร 
สายที่ 4 จากข๎าง อบต.บ๎านเอื้อง 
ถึงสวนนายชม จ าปาซ๎อน 

221,500     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



หน้า 40  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูา
สาธารณะ บ๎านนาดี  
หมูํที่ 3 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และไฟฟูาสาธารณะ  
จ านวน 3 สาย  
แยกเป็นสาย ดังน้ี 
สายที่ 1 จากหน๎าป๊ัมพีที ถึง 
บ๎านนายไสว  จันทะภู 
สายที่ 2 จากบ๎าน 
นายกา  อินทริง  ถึง สามแยกนา 
นายส ารอง  สิงห์งอย 
สายที่ 3 จากบ๎าน นายทองพูล  
เคนดง ถึง วัดปุาบ๎านนาดี 

322,678.19     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

3 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าพร๎อมติดตั้ง
หม๎อแปลง บ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 4 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
พร๎อมติดตั้งหม๎อแปลง สายจาก
บ๎าน นายปรีชา  อินทริง  ถึง 
บ๎าน นางนันติยา  อินทริง 
ระยะทาง 1,200 เมตร 

295,115.13     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 41  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมติดตั้งหม๎อ
แปลงไฟฟูา บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 8 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และไฟฟูาสาธารณะพร๎อมติดตั้ง
หม๎อแปลงไฟฟูา จ านวน 3 สาย  
แยกเป็นสายดังนี้ 
สายที่ 1 บ๎านนายทวีชัย   
สีลาลาย ถึงดงหนองบัว 
ระยะทาง 1,500 เมตร 
สายที่ 2 ร๎านพรศักดิ์รถบ๎าน ถึง
ดอนปูุตา ระยะทาง 1,500 เมตร 
สายที่ 3 สถานีไฟฟูายํอยบ๎านนา
จาน ถึงดงหนองบัว ระยะทาง 
100 เมตร 

500,000     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

5 โครงการติดตั้งโคมไฟ 
สํองสวํางสาธารณะ  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด
ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 
วัตต์ จ านวน 9 ชุด 

45,464.78     ราษฎร
สัญจรไป
มาสะดวก 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 42  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าพร๎อมติดตั้ง
หม๎อแปลงไฟฟูา  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
พร๎อมติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูา 
จ านวน 2 สายแยกเป็นสายดังนี้ 
สายที่ 1 จากบ๎านนายอินทร   
ค าเขียว ถึงบ๎านนายพุทธา จาหรี 
ระยะทาง 1,150 เมตรสายที่ 2 
จากบ๎านนายอุทัย หาบุตร ถึง
บ๎านนายแดน มีมา ระทาง 150 
เมตร 

477,182.80     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

7 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูา
สาธารณะ บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 11 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และไฟฟูาสาธารณะ   
ชํวงท่ี 1 สายหน๎าโรงสีข๎าว   
นายเพ็ง สิงห์งอย ถึง วัดปุาบ๎าน
หนองผือ ระยะทาง 300 เมตร 

116,785.10     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 43  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บ๎านดอนถํอน 
หมูํที่ 12 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
จ านวน 6 ชุด แยกเป็นจุดดังนี้ 
จุดท่ี 1 หน๎าบ๎าน 
นายสุกรี ต๎อยสิมมา 
จุดท่ี 2 หน๎าบ๎าน 
นางสาวทองเรือ  โมเหลา 
จุดท่ี 3 หน๎าบ๎าน  
นางนิกาย  ภิเดช 
จุดท่ี 4 หน๎าบ๎าน 
นางศิริพร  วะยะลุน 
จุดท่ี 5 หน๎าบ๎าน 
นางแพงศรี  พลเสดี 
จุดท่ี 6 หน๎าบ๎าน 
นายวุฒิศักดิ์  ทองสี 

30,312.69     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 44  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและไฟฟูา
สาธารณะ บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 15 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม 
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า
และไฟฟูาสาธารณะ สายสาม
แยกนานายสุรินทร์ ดอนเกิด ถึง
นานายไกํ โปวังสา ระยะทาง 
400 เมตร 
 

120,000     ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 45  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

ชํวงที่ 1 สายจากหน๎าวัดทรายค า 
ฝั่งทิศตะวันออก ถึงหน๎าวัดทราย
ค า ฝั่งทิศตะวันตก ความยาว 92 
เมตร 
ชํวงที่ 2 สายหน๎าบ๎าน 
นายชัยศิลป์  อุผา ถึงหน๎าบ๎าน
นายเนียม อุผา ความยาว 76 
เมตร 
ชํวงที่ 3 สายหน๎าบ๎านนางเพ็ง
จันทร์  กิติศรีวรพันธ์ ถึงหน๎าบ๎าน
นายจันทร์ ศรีวังไสย์  ความยาว 
115 เมตร ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาวรวม 3 ชํวง รวม 283 
เมตร พร๎อมฝาปิดรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย  โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ อบต.บ๎านเอ้ือง  
เลขที่ บอ.ร-40/61 

478,500     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 46  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านนาดี หมูํที่ 3 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากหน๎าบ๎านนายกิ  สิงห์งอย ถึง
ทางหลวงหมายเลข 2132 บ๎าน
นาดี ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร  
ลึก0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 103 เมตร พร๎อมฝา
ปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง 
เลขท่ี บอ.ร-40/61 

170,400     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 47  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5  
สายที่ 1 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากหน๎าบ๎านนายแพง ภักดี ถึง
หน๎าบ๎านนางยุภา อิทรบุตร บ๎าน
ดอนถํอน ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 198 เมตร พร๎อมฝา
ปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย และปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40/61 

327,600     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 48  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5  
สายที่ 2 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากหน๎าบ๎านนางเพ็ญ ศรีวังไสย์ 
ถึงหน๎าบ๎านนายค าพันธ์ ต๎อย
สิมมา บ๎านดอนถํอน ขนาดกว๎าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ความยาว 95 เมตร 
พร๎อมฝาปิดรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมติดต้ัง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40/61 

157,100     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 49  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 
 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากหน๎าบ๎านนายสิน  อินทะ
รักษ์ ถึงข๎างบ๎านนายอบ  ภักดี 
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร  
ลึก0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 178 เมตร พร๎อมฝา
ปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย และปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง 
เลขท่ี บอ.ร-30/61 

254,200     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 50  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 สายที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากหน๎าบ๎านนายสิน  อินทะ
รักษ์ ถึงข๎างบ๎านนายอบ  ภักดี 
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร  
ลึก0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 178 เมตร พร๎อมฝา
ปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย และปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-30/61 

375,300     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 51  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 สายที่ 2 
 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากหน๎าบ๎านนางพิศสมัย  จันศรี 
ถึงหน๎าบ๎านนายเสนอ เพ็งค า 
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ลึก0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 
94 เมตร พร๎อมฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-30/61 

137,600     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 52  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15  
สายที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากข๎างบ๎านนายยุทธชัย อุํนกลม 
ถึงข๎างบ๎านนายอาด สมรฤทธิ์ 
ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึก0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 
84 เมตร พร๎อมฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน  1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40/61 

138,900     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 53  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15  
สายที่ 2 
 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

จากบ๎านนางจันทร  วงษาเนาว์ 
ถึงบ๎านนายพงษ์ศักดิ์  วงษาเนาว์ 
ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลกึ0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 
120 เมตร พร๎อมฝาปิดราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง บอ.ร-40/61 

198,500     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

19 คําปรับปรุงซํอมแซม 
รางระบายน้ า 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม 
รางระบายน้ าในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ของ  
อบต.บ๎านเอื้อง 

ปรับปรุงซํอมแซมรางระบายน้ า
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ของ 
อบต.บ๎านเอื้อง 

50,000     บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 54  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า บ๎านเอ้ือง 
หมูํที่ 1 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ า สายจาก
สวน นายชม  จ าปาซ๎อน   
ไปตามถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส๎นหลังองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเอื้อง 
ระยะทางประมาณ 240 เมตร 

 51,057.78    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

21 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า บ๎านดงขวาง 
หมูํที่ 6 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พืน้ท่ีอยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า จ านวนท้ังสิ้น 8 
สายทาง แยกเป็นสายดังนี้ 
สายที่ 1 จากบ๎าน นายสิน  
ไชยริบูรณ์ ถึงบ๎าน นางนงคราญ  
อินทรศรี ระยะทาง 340 เมตร 
สายที่ 2 จากบ๎าน นางสอน 
เรือนนา ถึงบ๎าน นางพร  เรือน
นา ระยะทาง 120 เมตร 
สายที่ 3 จากบ๎าน นายเลียม 
เรือนนา ถึงบ๎าน นายวิรัต   
เรือนนา ระยะทาง 260 เมตร 

 376,954.34    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



หน้า 55  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   สายที่ 4 จากบ๎าน นางบานเย็น 
อินทะศรี ถึงบ๎าน นายไพฑูรย์  
แสนพัน ระยะทาง 80 เมตร 
สายที่ 5 จากบ๎าน นายสิทธิ์ 
เอื้องไข ถึงบ๎าน นายประเวช  
คะดุน ระยะทาง 200 เมตร 
สายที่ 6 จากบ๎าน นายเพียร 
สิงห์งอย ถึงบ๎าน นายวิเชียร  
เรือนนา ระยะทาง 80 เมตร 
สายที่ 7 จากบ๎าน นายชม เรือน
นา ถึงบ๎าน นายศราวุธ  ขันทะ
ชา ระยะทาง 80 เมตร 
สายที่ 8 จากบ๎าน นายสุรินทร์ 
สิงห์งอย ถึงบ๎าน นายทัศนัย   
หาธรรม ระยะทาง 70 เมตร 
ระยะทางรวมประมาณ  
1,500 เมตร 

        

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 56  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 7 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ า จากสาม
แยกสวน นายไกํ  โปวังสา   
ไปตามถนนสายเลียบหนองค า
อ๎อตอนลําง ระยะทาง
ประมาณ 260 เมตร 
(ระยะทางเดิมที่ตั้งไวไ๎กลเกิน
ก าลังสํงของหม๎อแปลง) 

 79,123.51    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

23 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 

เพื่อใหร๎าษฎรทีข่ยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 
สาย ดังน้ี 
สายที่ 1 รอบอาคาร
เอนกประสงค์ 
สายที่ 2 จากบ๎านนาย
ประสิทธ์ิ  ค าภริัง มุํงหน๎าสูํ
บ๎าน นายซาย  โสภา 
ระยะทางรวม 100 เมตร 

 56,617.59    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 57  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 9 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ า จ านวน 3 
สาย แยกเป็นสาย  ดังนี ้
สายที่ 1 จากบา๎นนายอาน  
อินทะศรี ถึง บ๎านนายหมอน  
อินทะศร ี

สายที่ 2 จากสามแยกทาง
หลวง 2132 (บ๎านไปรษณีย์) 
ถึง บ๎านนายพร  ต๎นกันยา  
สายที่ 3 จากสามแยกทาง
หลวง 2132 ถึง บ๎านนายบุญ
จัน  ทะโคดา 
ระยะทางรวมประมาณ  
720 เมตร 

 329,352.35    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 58  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ า ชํวงที่ 2 
สายจากบ๎านหนองผือ ถึง วัด
ปุาบ๎านหนองผือ ระยะทาง
ประมาณ 170 เมตร 
(ระยะทางเดิมที่ตั้งไวไ๎กลเกิน
ก าลังสํงของหม๎อแปลง) 

 50,705.13    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

26 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและตดิตั้ง
ไฟฟูาสํองสวําง บ๎านกํอ 
หมูํที่ 13 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศยัมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ าและตดิตั้ง
ไฟฟูาสํองสวําง จากบ๎าน  
นายวีระ  เพ็งค า ถึง บ๎าน  
นายสกล  เพ็งค า ระยะทาง 
320 เมตร และติดตั้งไฟฟูา
สํองสวําง  จ านวน 5 จุด 

 99,408.03    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 59  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและขยายเขต
สายพาดดับ บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 14 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ าและขยาย
เขตสายพาดดับ ดังนี ้
สายที่ 1 จากบ๎านนายจวน  
เรืองฤทธิ์ ถึง บ๎านนายเหลือ  
ทะโคดา ระยะทาง 200 เมตร 

สายที่ 2 จากสวนนายซ๎อน  
โปวังสา ถึง สวนนายกิตตศิักดิ์  
บึงกา ระยะทาง 300 เมตร 

ขยายเขตสายพาดดับจากบ๎าน
นายเกรียงศักดิ์  ไชยมงค์ ถึง 
บ๎านนายแลํม  ทะโคดา 

ระยะทาง 480 เมตร พร๎อม
ติดตั้งโคมสํองสวํางสาธารณะ 
จ านวน 7 จุด 

 200,839.68    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 60  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 15 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ า ดังนี้ จาก
สามแยกนา นายสรุินทร์  
ดอนเกิด ถึง สวนนายหนูพิศ 
นาโควงศ์  
ระยะทาง 390 เมตร 
 

 97,990.30    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง จากแยกทาง
หลวงชนบท 4003 ถึง  
บํอควายตาย 

เพื่อใหร๎าษฎรทีข่ยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จ.นครพนม เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง จากแยกทาง
หลวงชนบท 4003 ถึง  
บํอควายตาย ระยะทาง
ประมาณ 440 เมตร 

 367,560.74    ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 61  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการบริหารจัดการน้ า
ด๎วยระบบธนาคารน้ าใต๎
ดินระบบปิด 
 

เพื่อศึกษาและควบคมุ
การก าจัดน้ าเสียจาก
แหลํงก าเนิดน้ าเสียตํางๆ 
เชํน บ๎านพักอาศัย  
สถานประกอบการ ให๎มี
การบ าบัดด๎วยวิธีท่ีได๎
มาตรฐานกํอนปลํอยสูํ
แหลํงน้ าใต๎ดิน 

ด าเนินการบริหารจัดการน้ า
ด๎วยระบบธนาคารน้ าใตด๎ิน
ระบบปิด หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

 100,000 200,000 200,000 200,000 บ๎านเรือน
ราษฎร
สะอาด
และไมํมี
น้ าทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 
ร๎อยละ 90 

พื้นที่ในชุมชนมีการ
จัดการน้ าเสียที่
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ท าให๎คุณภาพน้ า
ในแหลํงนั้นดีขึ้น 

ส านักปลดั 

31 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านนาดี หมูํที่ 3  
(สายที่ 1) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากหน๎าบ๎าน  
นางพิมวัน เพ็งค า ถึงข๎างบ๎าน 
นายวรกิจ อินทริง ขนาดกว๎าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ความยาว 60 เมตร 
พร๎อมฝาปิดรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมติดต้ัง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง เลขท่ี บอ.ร-40 

 109,000    บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

แบบ ผ.02 



หน้า 62  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านนาดี หมูํที่ 3  
(สายที่ 2) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากหนา๎บ๎าน นายพิเชษ 
เอื้องไข ถึงหน๎าบ๎าน นางวรา
ภรณ์   เอื้องไข ขนาดกว๎าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ความยาว 60 
เมตร พร๎อมฝาปดิรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-30 

 92,000    บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 63  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13  
(สายที่ 1) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากบ๎าน นางแกํน  
อุผา ถึงบ๎าน นายส าราญ   
เพ็งค า ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ความยาว 75 เมตร 
พร๎อมฝาปดิรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎าง 
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 

 115,000    บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 64  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13  
(สายที่ 2) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากบ๎าน นายทรัพย์  
อุผา ถึงบ๎าน นายไพโรจน์  
เนื่องอาชา ขนาดกว๎าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ความยาว 90 
เมตร พร๎อมฝาปดิรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40 

 163,700    บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 65  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 
(สายที่ 1) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากหนา๎บ๎าน นายสรุินทร์ 
ดอนเกิด ถึงบ๎าน นางพงษ์   
โปวังสา ขนาดกว๎าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ความยาว 85 
เมตร พร๎อมฝาปดิรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40 

 154,600    บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 66  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 
(สายที่ 2) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนท่ีตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากบ๎าน นายปิยะพงษ์  
วงษาเนาว์ ถึงสามแยกบ๎าน 
นางรัศมี  คะปัญญา ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ความ
ยาว 70 เมตร พร๎อมฝาปิดราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40 

 127,000    บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

37 โครงการขยายทํอเมนต์
ระบบประปา บ๎านเอื้อง 
หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคอยํางเพียงพอ 

ขยายทํอเมนตร์ะบบประปา
จาก อบต.บ๎านเอื้อง ถึง  
บํอขยะ บ๎านเอ้ือง หมูํที่ 1  

  118,000   ราษฎรมี
น้ าประปา
ส าหรับ
อุปโภค 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง  
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 67  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและขยายเขต
สายพาดดับ พร๎อมตดิตั้ง
โคมสํองสวาํงไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1  
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและ
ขยายเขตสายพาดดับ พร๎อม
ติดตั้งโคมสํองสวํางไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์ บ๎านเอื้อง 
หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  500,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

39 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านกํอ หมูํที่ 2    
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านกํอ หมูํที่ 2  
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  200,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 68  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพือ่ขยาย
เขตระบบไฟฟูาแรงต่ า  
ไฟฟูาสาธารณะประโยชน์  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  200,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

41 โครงการขยายเขตสาย
พาดดับพร๎อมอุปกรณ์
ควบคุมและติดตั้งโคมไฟ
สํองสวํางไฟฟูาสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านดงขวาง 
หมูํที่ 6 ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตสายพาดดับพร๎อมอุปกรณ์
ควบคุมและติดตั้งโคมไฟสํอง
สวํางไฟฟูาสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านดงขวาง  
หมูํที่ 6 ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  350,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 69  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ าและขยายเขต
สายพาดดับ พร๎อม
อุปกรณ์ควบคมุและติดตั้ง
โคมไฟสํองสวํางไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8  
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟูาแรงต่ าและ
ขยายเขตสายพาดดับ พร๎อม
อุปกรณ์ควบคมุและติดตั้งโคม
ไฟสํองสวํางไฟฟูาสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านนาจาน หมูํที่ 8  
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  200,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

43 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10  
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10  
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  100,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 70  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าและติดตั้งโคมไฟ
สํองสวํางสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านดอนถํอน 
หมูํที่ 12 ต าบลบ๎านเอื้อง 
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นทีอ่ยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า และติดตั้ง
โคมไฟสํองสวํางสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 ต าบลบ๎านเอื้อง 
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  300,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าและติดตั้งโคมไฟ
สํองสวํางสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 15 ต าบลบ๎านเอื้อง 
อ าเภอศรสีงคราม จังหวดั
นครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า และติดตั้ง
โคมไฟสํองสวํางสาธารณะ
ประโยชน์ บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 15 ต าบลบ๎านเอื้อง 
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  240,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 71  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
จังหวัดนครพนม เพื่อขยาย
เขตระบบไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูา
สาธารณะประโยชน์  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 
ต าบลบ๎านเอื้อง  
อ าเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

  500,000   ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองชําง 

47 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

เพื่อระบายน้ าทีข่ังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากข๎างบ๎านนางเงิน  ภักดี 
ถึงหน๎าบ๎าน นางบุญลดา  
มาตรไชยเคน ขนาดกว๎าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 206 เมตร พร๎อม 
ฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร๎อมติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง เลขท่ี บอ.ร-40 

  391,100   บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



หน้า 72  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการตํอเติมทํอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าห๎วยแดง  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

เพื่อระบายน้ าฝนท่ีตกลง
มาได๎อยาํงรวดเร็ว 

ตอํเติมทํอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็กล าห๎วยแดง  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 ขนาด
กว๎าง 1.50x1.50x2 เมตร
จ านวน 2 ชํอง และขนาด
กว๎าง 1.50x1.50x8 เมตร 
จ านวน 1 ชํอง โดยด าเนินการ
ตามแบบมาตรฐานสะพาน- 
ทํอ กสช-3/2526 แบบเลขท่ี 
ทลค.010101/3-6 และ ทลค.
020304/3-4  ติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 ปูาย 
และปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย 

  330,400   ระบายน้ า
รวดเร็ว
และน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ระบายน้ าฝนท่ีตกลง
มาไดร๎วดเร็วและน้ า 
ไมํทํวมขัง 

กองชําง  
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 73  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13  
(สายที่ 1) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

ชํวงที่ 1 สายจากบ๎าน  
นางแกํนจันทร์  อุผา ถึงบ๎าน 
นายคูนสี  อุผา ขนาดกว๎าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 96 
เมตร  
ชํวงที่ 2 สายจากบ๎าน 
นายคูนสี  อุผา ถึง บ๎าน 
นายเพชร  เพ็งค า ขนาดกว๎าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 195 
เมตร พร๎อมฝาปดิรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-30 พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

  467,700   บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 74  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13  
(สายที่ 2) 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายสี่แยกบ๎าน นางพิสมัย  
จันสี ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 6 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พร๎อมฝาปิด
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยด าเนินการกํอสร๎าง
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 
เลขท่ี บอ.ร-40  

  11,800   บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 75  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 15 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

สายจากหน๎าบ๎าน นางดา  
อุํนกลม ถึง หน๎าบ๎าน  
นางรัศมี  คะปัญญา ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ความ
ยาว 24 เมตร พร๎อมฝาปิดราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยด าเนินการกํอสร๎าง 
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ร-40  

  45,600   บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

รวม 51  โครงการ - - 4,417,138.69 2,570,909.45 4,154,600 200,000 200,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 76  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎าน นายส าเนียง   
คะดุน ถึง บ๎านนายบรรทม อุผา 
ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
512 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหลํทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย 
ข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน ถนน คสล. แบบเลขท่ี 
ท1 – 01 แผํนท่ี 2,3 

278,500     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



หน้า 77  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากข๎างตลาดโค-กระบือ 
บ๎านเอื้อง หมูํท่ี 1 ถึงทางหลวง
หมายเลข 2132 ศรีสงคราม-ทํา
แรํ ขนาดคันทาง กว๎าง 6 เมตร 
โดยถมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร และลงลูกรังผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาว 390 เมตร และ
ปรับเกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสาย 
พร๎อมวางทํอระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรง ขนาด 1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 20 ทํอน พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ถ-01/61 

247,000     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 78  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

ชํวงท่ี 1 สายจากหน๎าบ๎าน นาย
นาวิน อินทริง ถึงสามแยกวัด
โพนสวําง ขนาดกว๎างผิวจราจร 
5.00 เมตร ยาว 53 เมตร  
ชํวงท่ี 2 สายจากสามแยกวัด
โพนสวําง ถึง ข๎างวัดโพนสวําง 
ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร รวมความยาวท้ัง
สองชํวง 83 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 385 ตารางเมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล. แบบเลขท่ี 
ท1-01 แผํนท่ี 2,3  

204,000     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 79  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดงขวาง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากข๎างวัดโพธ์ิชัย  ถึงวัดปุา
ดงขวาง บ๎านดงขวาง ขนาด
กว๎างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํทาง
ท้ังสองข๎างทางเฉลี่ย 
ข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน ถนน คสล. แบบเลขท่ี 
ท1 – 01 แผํนท่ี 2,3 

500,000     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 80  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากข๎างวัดศรีโนนสูง ถึงทาง
หลวงหมายเลข 2132 บ๎านนา
จาน ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 
เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 424 ตารางเมตร และ
ลงลูกรังไหลํทางทั้งสองข๎างทาง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน ถนน คสล. แบบเลขท่ี 
ท1 – 01 แผํนท่ี 2,3 

230,600     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 81  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากนานายเกรียน  ทะโคดา 
ถึงนานายเนตร งามนาศรี ขนาด
คันทางกว๎าง 4 เมตร โดยถมดิน
คันทางสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร และ
ลงลูกรังผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 
570 เมตร และปรับเกลี่ย
เรียบร๎อยตลอดสาย พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ า คสล. (ท๎องตลาด) 
ขนาด 0.40x1.00 เมตร จ านวน 
15 ทํอน พร๎อมติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย และปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.ถ-01/61 

152,600     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 82  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากข๎างวัดศรีโนนสูง ถึง 
ถนนสายดอนปูุตา บ๎านนาจาน 
โดยด าเนินการซํอมแซมถนน
ลูกรังที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบํอภายในหมูํบ๎านหรือมี
ปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 488 
ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย
เรียบร๎อยตลอดสายทางท่ีมีการ
ซํอมแซมถนนลูกรัง 

56,800     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11
  

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากหลังโรงเรียนบ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 11 ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 400 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหลํทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 
ปูาย และปาูยโครงการ จ านวน 1 
ปูาย โดยด าเนินการกํอสรา๎งตาม
แบบมาตรฐาน ถนน คสล.  
แบบเลขที่ ท1–01 แผํนที่ 2,3 

217,600     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 83  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากนานายไพบูลย์   เอื้องไข  
ถึงนานายบุญมี   พงษ์ขันธ์  
บ๎านหนองผือ โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบํอภายใน
หมูํบ๎านหรือมีปริมาณลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 794 ลูกบาศก์เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบร๎อยตลอด
สายทางที่มีการซํอมแซมถนน
ลูกรัง 

92,500     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

10 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎านดอนถํอน ถึง  
สายบ๎านนาค า โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบํอภายใน
หมูํบ๎านหรือมีปริมาณลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 1,740 ลูกบาศก์เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบร๎อยตลอด
สายทางที่มีการซํอมแซมถนน
ลูกรัง 

202,800     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 84  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงระบบ
จํายน้ าประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

เพื่อจํายเป็นคําขยายทํอเมน
ระบบประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนถํอน วางทํอเมนพีวีซี 
ขนาด 2 น้ิว ชนิดปากระฆัง ชั้น 
8.5 จ านวน 38 ทํอน หรือมี
ความยาวไมํน๎อยกวํา 150 เมตร 
โดยด าเนินการตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

19,000     ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

12 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากสวนนายบัวคี   อินทริง 
ถึง นานายเหลี่ยม  งามนาศรี 
บ๎านนาจาน โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบํอภายใน
หมูํบ๎านหรือมีปริมาณลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 430 ลูกบาศก์เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบร๎อยตลอด
สายทางที่มีการซํอมแซมถนน
ลูกรัง 

50,000     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 85  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎านเซียงเซา หมูํท่ี 15 
ถึงหนองค าอ๎อ  บ๎านเซียงเซา 
โดยด าเนินการซํอมแซมถนน
ลูกรังที่ช ารุดเสียหาย 
เป็นหลุมเป็นบํอภายในหมูํบ๎าน
หรือมีปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 
366 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับ
เกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสายทางที่มี
การซํอมแซมถนนลูกรัง 

42,600     ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร  
แบบหอถังเหล็กเก็บน้ าความจุ 
15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
ท5 – 07 และแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

498,000     ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 86  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 คําซํอมแซมถนนลูกรังใน
เขตต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุดใน
เขตต าบลบ๎านเอื้อง  

500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

16 คําซํอมแซมถนนหรือ
สิ่งกํอสร๎าง 

เพื่อซํอมแซมถนนหรือ
สิ่งกํอสร๎างที่ช ารุดในเขต
ต าบลบ๎านเอื้อง 

ซํอมแซมถนนหรือสิ่งกํอสร๎าง
ที่ช ารุดในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 

100,500 100,500 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน์  
ร๎อยละ 90 

- ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 
- สิ่งกํอสร๎างตํางๆ  
สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติและมี
มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 87  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎าน นายเรือง  
คะดุน ถึงบ๎าน นายจา  
นาโอพิมพ์ ขนาดกว๎างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 132 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 528 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย  
ข๎างละ 0.50 เมตร  
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล. แบบ
เลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 309,800    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 88  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 (สายที่ 1) 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากข๎างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านกํอ ถึงข๎างศาลา
ประชาคมหมูํบ๎าน บ๎านกํอ  
หมูํที่ 2 ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 280 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย ข๎าง
ละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล. แบบ
เลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,33 

 164,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 89  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านกํอ หมูํที ่2 (สายที่ 2) 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากทางหลวงชนบท นพ.
4036 ถึงนา นายบ า  ดาดง 
ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 
เมตร ยาว 97 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 388 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย ข๎าง
ละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล. แบบ
เลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 235,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 90  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านนาดี หมูํท่ี 3 
 

เพื่อใหร๎าษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายข๎างบ๎าน นายวิราช  
เอื้องไข ถึงหน๎าบ๎าน นายสมัย  
อินทริง ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 400 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย ข๎าง
ละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 199,700    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 91  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนองผือ ถึงข๎าง 
วัดโพนสวําง ขนาดกว๎างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 440 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย ข๎าง
ละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 256,700    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 92  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายข๎างบ๎าน นายก๎องหา ภักดี 
ถึงหน๎าบ๎าน นายเชียร   
พลเสดี ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 680 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย  
ข๎างละ 0.50 เมตร พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล. 
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 399,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 93  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากสวน นายพิมพา  
ดังสีสตัย์ ถึงถนนรอบ 
หนองกุดอ๎อ โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุม เป็นบํอ
ภายในหมูํบ๎าน หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 431 
ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับ
เกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

 52,200    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 
(สายที่ 1) 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากหนา๎บ๎าน นายผิน 
อินทริง ถึงหน๎าบ๎าน  
นายคงจันทร์  โสภาน้ า ขนาด
กว๎างผิวจราจร 5.00 เมตร 
ยาว 27 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 135 ตารางเมตร 
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล. 
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 71,400    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



หน้า 94  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 
(สายที่ 2) 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากข๎างบ๎าน  
นายประสิทธ์ิ   ค าภิรัง ถึงหน๎า
บ๎าน นายซาย  โสภาน้ า ขนาด
กว๎างผิวจราจร 3.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 240 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังปรับพื้นทางเดิน 
ไมํน๎อยกวํา 300 ลูกบาศก์
เมตร  ตดิตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 172,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 95  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากสามแยกบ๎าน  
นายเรียน  ยากน๎อย ถึงบ๎าน 
นายวุฒิชัย  จาหลี ขนาดกว๎าง
ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 680 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหลํทางทั้งสองข๎างทาง
เฉลี่ย ข๎างละ 0.50 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 399,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 96  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11
  

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎าน นางรัก  อินทริง 
ถึงเถียงนา นายมาโนช  
มะละกา ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 128 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 512 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหลํ
ทางทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย ข๎าง
ละ 0.50 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 300,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 97  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการซํอมแซมถนน
ลกูรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากประปา หมูํที่ 11 ถึง
สามแยกนา นายสมชาย 
อินทริง โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุม เป็นบํอ
ภายในหมูํบ๎าน หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 330 
ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับ
เกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

 40,000    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 98  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายหน๎าบ๎าน นายค าเพียร  
ภักดี  ถึงหน๎าบ๎าน  
นายแหวน  วงศ์ษาศรี ขนาด
กว๎างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 127 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 508 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลํทางทั้งสอง
ข๎างทางเฉลี่ย ข๎างละ 0.50 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

 302,300    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 99  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายบ๎านดอนถํอน-สามแยก
บ๎านนาค า โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุม เป็นบํอ
ภายในหมูํบ๎าน หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 560 
ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับ
เกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

 67,700    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

31 โครงการปรับปรุงระบบ
จํายน้ าประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

เพื่อจํายเป็นคําขยายทํอเมน
ระบบประปาหมูบํ๎าน บ๎านนา
จาน หมูํท่ี 14  โดยด าเนินการ
วางทํอเมน PVC ขนาด 2 นิ้ว  
ชนิดปากระฆัง ช้ัน 13.5 หรือ
มีความยาวไมํน๎อยกวํา 340 
เมตร โดยด าเนินการตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

 75,200    ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 100  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากนา นายสงวน   
ตะไลช่ัง ถึงที่สาธารณะ 
ดงหนองบัว โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุม เป็นบํอ
ภายในหมูํบ๎าน หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 898 
ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับ
เกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

 108,800    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 101  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎าน นางรุํงรัก มีมา 
ถึงสะพานข๎ามล าน้ าอูน โดย
ด าเนินการซํอมแซมถนนลูกรัง
ที่ช ารุดเสยีหายเป็นหลมุ เป็น
บํอภายในหมูํบ๎าน หรือมี
ปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 185 
ลูกบาศก์เมตร พร๎อมปรับ
เกลี่ยเรียบร๎อยตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

 22,400    ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 102  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎างถนนดิน 
สูํพื้นที่การเกษตร พร๎อม
วางทํอระบายน้ า บ๎านนาดี 
หมูํที่ 3 (สายที่ 1) 

- เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 
- เพื่อระบายน้ าฝนท่ีตก
ลงมาได๎รวดเร็ว 

สายจากนา นายอุดม  อินทริง 
ถึง นา นายวาน  อุผา ขนาด
กว๎างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร ดินถมคัน
ทางหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบตลอด
สาย ลงทํอขนาด 0.30x1.00 
เมตร จ านวน 24 ทํอน ลงทํอ
ขนาด 1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 32 ทํอน ยาแนวกลบ
แตํงเรียบร๎อย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ อบต. 
บ๎านเอื้องก าหนด  ติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย 

  321,000   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

- ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 
- น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 103  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการกํอสร๎างถนนดิน 
สูํพื้นที่การเกษตร พร๎อม
วางทํอระบายน้ า บ๎านนาดี 
หมูํที่ 3 (สายที่ 2) 

- เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 
- เพื่อระบายน้ าฝนท่ีตก
ลงมาได๎รวดเร็ว 

สายจากนา นายเตรียม 
อินทริง ถึง นา นายวันทา 
อินทริง ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 760 เมตร 
ดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย ลงทํอขนาด 
0.30x1.00 เมตร จ านวน  
24 ทํอน ยาแนวกลบแตํง
เรียบร๎อย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ อบต. 
บ๎านเอื้องก าหนด  ติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย 

  109,200   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

- ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 
- น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 104  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 
(สายที่ 1) 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากที่ดินนายพิชัย  สุทา 
ถึงประปาหมูํบ๎าน ขนาดกว๎าง
ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 79 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 316 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทาง
ทั้งสองข๎างทางเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร พร๎อมตดิตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล. 
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

  200,000   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 105  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 
(สายที่ 2) 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายข๎างวัดโพนสวําง  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 ขนาด
กว๎างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 39 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 156 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหลํทางทั้งสองข๎าง
ทางเฉลี่ย ข๎างละ 0.50 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎าง 
ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. 
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

  99,400   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 106  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎าน นายก๎องหา 
ภักดี ถึง หน๎าบ๎าน นางบอน 
คล๎ายสูงเนิน ขนาดกว๎างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 43 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 172 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล. 
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

  108,900   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 107  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎านดงขวาง ถึง บ๎าน
เซียงเซา โดยด าเนินการ
ซํอมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุดเป็น
หลุมเป็นบํอตามสภาพเส๎นทาง 
หรือมีปรมิาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 
170 ลูกบาศก์เมตร พร๎อม
ปรับเกลีย่เรยีบตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

  20,000   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

40 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 แบบหอ
ถังเหล็กเก็บน้ าความจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร 
โดยด าเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาท้ังระบบ ตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

  130,000   ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 108  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 แบบหอ
ถังเหล็กเก็บน้ าความจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร 
โดยด าเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาท้ังระบบ วางทํอ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ชนิดปาก
ระฆัง ความยาวรวม 1,200 
เมตร โดยด าเนินการตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

  500,000   ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 109  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

ชํวงท่ี 1 สายจากบ๎าน นายระวัง 
ต๎นนาจาน ถึง แยกบ๎าน นายใด 
โสภาน้ า ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 280 ตารางเมตร 
ชํวงท่ี 2 สายจากบ๎าน นายแสน 
ทะโคดา ถึง หลังโรงเรียน 
บ๎านนาจาน ขนาดกว๎างผิว
จราจร 5.00 เมตร ยาว 104 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 520 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทาง 
ท้ังสองข๎างทางเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.  
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

  500,000   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



หน้า 110  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากท่ีดิน นางอัมรา มั่นคง 
ถึงหน๎าบ๎าน นายวุฒิชัย จาหรี 
ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 
เมตร ยาว 134 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 536 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทาง
ทั้งสองข๎างทางเฉลี่ย ข๎างละ 
0.50 เมตร พร๎อมตดิตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปาูย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล. 
แบบเลขท่ี ท1-01 แผํนท่ี 2,3 

  341,900   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 111  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 10 ถึง หนองสุริโย  
โดยด าเนินการซํอมแซมถนน
ลูกรังท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม 
เป็นบํอ ตามสภาพเส๎นทาง
หรือมีปรมิาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 
490 ลูกบาศก์เมตร  พร๎อม
ปรับเกลีย่เรยีบตลอดสายทาง
ที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

  58,100   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 112  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

- เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 
- เพื่อให๎น้ าระบายได๎
สะดวก 

สายจาก นา นายวรกิจ  อินทริง 
ถึง นา นายวัน อินทริง ขนาด
กว๎างผวิจราจร 4.00 เมตร  
ยาว 520 เมตร ดินถมคันทาง
หนาเฉลี่ย 0.50 ลงลกูรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
ลงทํอขนาด 0.30x1.00 เมตร 
จ านวน 8 ทํอน ลงทํอขนาด 
0.80x1.00 เมตร จ านวน 8
ทํอน ลงทอํขนาด 1.00x1.00 
เมตร พร๎อมยาแนวกลบแตํง
เรียบร๎อย โดยด าเนินการ
กํอสร๎างตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

  169,600   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

- ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 
- น้ าระบายได๎สะดวก
น้ าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 113  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎านดอนถํอน หมูํที่ 
12 ถึงสี่แยก ถนนลูกรังต าบล
บ๎านค๎อ ขนาดกว๎างผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 7,000 หรือ 
มีปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 
1,120 ลูกบาศก์เมตร  
พร๎อมเกรดปรับแตํงด๎วยรถ
เกรดเดอร์ตลอดสายทาง  
โดยด าเนินการตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

  200,000   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 114  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านทั้งระบบ 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน
ทัง้ระบบ บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 14 แบบหอถังเหล็ก
ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา 15 
ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร 
โดยด าเนินการตามแบบ  
ท5-07 และแบบที ่
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการจ านวย 1 ปูาย 

  500,000   ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 115  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากหนา๎บ๎าน นางรุํงรัก 
 มีมา ถึง สะพานข๎ามล าน้ าอูน 
ขนาดกว๎างผิวจราจร 4.00 
ยาว 2,000 เมตร หรือ 
มีปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 
1,200 ลูกบาศก์เมตร พร๎อม
เกรดปรับแตํงด๎วยรถเกรด
เดอร์ตลอดสายทาง โดย
ด าเนินการกํอสร๎างตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

  162,300   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 116  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

สายจากสวน นายชมพู  
โปวังสา ถึง หนองค าอ๎อ โดย
ด าเนินการซํอมแซมถนนลูกรัง
ที่ช ารุดเสยีหายเป็นหลมุ  
เป็นบํอตามสภาพเส๎นทาง 
หรือมีปรมิาณลูกรังไมํน๎อยกวํา 
439 ลูกบาศก์เมตร พร๎อม
ปรับเกลีย่เรยีบร๎อยตลอดสาย
ทางที่มีการซํอมแซมถนนลูกรัง 

  52,100   ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

รวม 49  โครงการ - - 3,392,500 3,775,700 5,472,500 2,000,000 2,000,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 117  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนอง 
ค าอ๎อ บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 7 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขนาดกว๎าง 40 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 
12,000 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมขน
ดินขุดท้ิง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย และปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย โดยด าเนินการ
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง เลขท่ี 
บอ.ข-01/61 

492,100     ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 118  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการวางทํอระบายน้ า
เพื่อการเกษตร บ๎านเอื้อง 
หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

วางทํอระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
บริเวณหนองก๎านเหลือง ออก
สูํพื้นที่การเกษตรโดยรอบโดย
ด าเนินการวางทํอ PVC ขนาด 
ศก. 8 น้ิว ยาว 32 เมตร ขุด
วางทํอฝังกลบเรียบร๎อย  
โดยด าเนินการตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

 34,300    ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 

3 โครงการซํอมแซมท๎ายฝาย
หินท้ิงวังหินลาดห๎วยโคน 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมท๎าย
ฝายหินทิ้งที่ช ารุดเสียหาย  
มีปริมาณหินแมรํังท้ิงไมํน๎อย
กวํา 212 ลูกบาศก์เมตร 
พร๎อมจัดเรียงหินแมรํัง
เรียบร๎อย ตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

 96,600    ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 119  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกล าห๎วยผึ้ง
ตอนบน บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกล าห๎วยผึ้งตอนบน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 ชํวงจากท่ีนา
นายถนอม จันสี ถึงฝายน้ าล๎น
บ๎านกํอหมูํที่ 2 ขนาดกว๎าง
ปากล าห๎วย 10 เมตร ก๎นล า
ห๎วยกว๎าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 442 เมตร 
หรือมีปรมิาณดินขุดไมํน๎อย
กวํา 7,425.60 ลูกบาศก์เมตร 
โดยด าเนินการตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด พร๎อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
โครงการจ านวน 1 ปูาย และ
ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 

  300,000   ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 120  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงฝาย 
น้ าล๎นรถผํานได๎ห๎วยโคน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 

- เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎
ในฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

- เพื่อให๎ราษฎรสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

ปรับปรุงฝายน้ าล๎นรถผํานได๎
ห๎วยโคน บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 
ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 
30 เมตร พร๎อมลงลูกรังบดอดั
แนํน โดยด าเนินการกํอสร๎าง
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 
ก าหนด พร๎อมตดิตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย 

  300,000   ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรขนสํงผลติผล
ทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กองชําง 

รวม 5  โครงการ - - 492,100 130,900 600,000 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 121  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเหด็บด 

เพื่อให๎ราษฎรมีความรู๎
ในการเพาะปลูกเห็ด
และสามารถน าความรู๎
ไปประกอบเป็นอาชีพได ๎
 

ฝึกอบรมให๎ความรู๎ตาม
โครงการฯ ให๎กับ 
ราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง  
หมูํที่ 1-16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ในการ
ปลูกเห็ดและสามารถ
ปลูกเห็ดไว๎บรโิภคและ
จ าหนํายสร๎างรายได ๎

ส านักปลดั 

2 โครงการสํงเสริมการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร
ด ารงชีวิตและท า
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํงเสริมราษฎรต าบลบ๎านเอื้อง 
หมูํที่ 1-16 
 
 

25,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรไดผ๎ลผลติไว๎
บริโภคในครัวเรือน
และน าไปจ าหนําย
สร๎างรายได ๎

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 122  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเลี้ยงโค 
แมํพันธ์ุพํอพันธุ์ 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค
แมํพันธ์ุ พํอพันธุ์  
บ๎านกํอ หมูํที ่13 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 123  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรมอาชีพ 
ชํางปูกระเบื้อง 

เพื่อให๎ราษฎรมีความรู๎
ในการปูกระเบื้องและ
สามารถน าความรู๎ไป
ประกอบเป็นอาชีพได ๎
 

ฝึกอบรมให๎ความรู๎ตาม
โครงการฯ ให๎กับ 
ราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง  
หมูํที่ 1-16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ในการ
ปูกระเบื้องและ
สามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพ
สร๎างรายได ๎

ส านักปลดั 

5 โครงการทอผา๎มัดหมี ่ 
บ๎านหนองผือ หมูํที ่16 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนกลุํมทอผา๎มัดหมี ่ 
บ๎านหนองผือ หมูํที ่16 

20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
สํงเสริมอาชีพประชาชน
ในการท าบายศรสีูํขวัญ 
 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมตามโครงการฯ  
ให๎กับราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง  
หมูํที่ 1-16 

  30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 124  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการย๎อมคราม 
บ๎านหนองผือ หมูํที ่4 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุํมย๎อมคราม  
บ๎านหนองผือ หมูํที ่4 

  15,000 15,000 15,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได๎เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 7  โครงการ - - 125,000 125,000 180,000 180,000 180,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 125  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตลาด SML บ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎เป็นสถานท่ี
จ าหนํายและซื้อสินค๎า
ของชุมชนที่ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตลาด SML บ๎านหนองผือ  
หมํูที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช๎สอย 
กว๎าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 286 
ตารางเมตร พร๎อมติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
โดยด าเนินการตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

 143,300    ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน์  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรได๎จ าหนําย
สินค๎าและซื้อสินคา๎
อุปโภค บริโภค ได๎
สะดวกมากข้ึน  

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 126  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงตํอเติม
ลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเซียงเซาหมูํที่ 7 

1. เพื่อให๎เป็นสถานท่ี
จ าหนํายผลผลิตทางการ
เกษตรและสินค๎าตํางๆ 
2. เพื่อให๎เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมตํางๆ ของ
ชุมชน 

ปรับปรุงตํอเติมลาน
เอนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ๎านเซียงเซาหมูํที่ 7 
ขนาดพื้นท่ีใช๎สอย กว๎าง 20 
เมตร ยาว 29 เมตร หนา 
0.08 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 580 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย โดยด าเนินการ
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 
ก าหนด 

 167,800    ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน์  
ร๎อยละ 90 

1. ราษฎรมีความ
สะดวกในการน า
ผลผลติทางการเกษตร
และสินค๎าตํางๆ มา
จ าหนําย สร๎างรายได๎
เพิ่มขึ้น 
2. ราษฎรมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมตํางๆ ของ
ชุมชน 

กองชําง 

รวม 2  โครงการ - - - 311,100 - - - - - - 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 127  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

- เพื่อให๎ราษฎรมีความรู๎
ในการผลติปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 
- เพื่อให๎ราษฎรใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพในการท า
การเกษตร 

จัดฝึกอบรมการผลติปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพให๎กับราษฎรใน
เขตต าบลบ๎านเอื้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพใช๎
เพื่อ
การเกษตร
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรสามารถผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช๎
เพื่อการเกษตรได ๎
- ราษฎรลดคําใช๎จําย
ในการจัดซื้อปุ๋ยเคม ี

ส านักปลดั 

2 โครงการถํายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกร 
ข๎าวอินทรีย์ 
 

เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์
และเพิ่มมูลคาํของ
ผลผลติ 
 

จัดฝึกอบรมให๎กับราษฎรใน
เขตต าบลบ๎านเอื้อง 

  30,000 30,000 30,000 ราษฎร
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู๎ 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรสามารถลด
ต๎นทุนการผลิต 
 

ส านักปลดั 

รวม 8  โครงการ - - 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

แบบ ผ.02 



หน้า 128  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ตามพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

- เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรํงใสในการท างาน 
- เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎เกี่ยวกับสิทธิในการ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูล
ขําวสารของราชการ  
พ.ศ.2540 

คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู๎น าชุมชน พนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎างและ
ประชาชน 

  30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารํวม
อบรมมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

- ผู๎เข๎ารํวมอบรม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรํงใสในการท างาน 
- ผู๎เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎เกี่ยวกับสิทธิใน
การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
ตามพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - - - 30,000 30,000 30,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 129  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมเด็ก
และสนบัสนุนให๎เด็กกล๎า
แสดงออก   

เด็กในต าบลบ๎านเอื้อง  
หมูํที่ 1-16 
 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได๎ท า
กิจกรรม
รํวมกัน 
ร๎อยละ 80 

เด็กในพ้ืนท่ีได๎ท า
กิจกรรมรํวมกันและ 
ได๎แสดงความสามารถ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัการแขํงขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน
ได๎ออกก าลังกาย 
ปลูกฝังการเลํนกีฬา  
รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

จัดแขํงขันกีฬาให๎กับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8 ศูนย์ ของ อบต.บ๎านเอื้อง 

30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได๎
ออกก าลัง
กายและ
เลํนกีฬา 
ร๎อยละ 90 

นักเรียนมสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีความ
สามัคคี มรีะเบียบวินัย  
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 130  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา ได๎แก ํ
1. คําใช๎จํายในการ
พัฒนาครู ผดด. 
2. สนับสนุนคําจดัการ
เรียนการสอนของ ศพด. 
3. คําอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนใน
ศพด. เป็นต๎น 

- ด าเนินการตามโครงการ
สนับสนุนคําใช๎จํายการบรหิาร
สถานศึกษาให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ๎
- ครูและเด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ ของ 
อบต.บ๎านเอื้อง 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ครูและ
นักเรียน
ได๎รับ
ประโยชน ์
ร๎อยละ 
100 

1. ครู ผดด. ไดร๎ับการ
พัฒนามีความรูเ๎พิ่มขึ้น 
2. นักเรียนมีวัสดุและ
อุปกรณ์ใช๎ใน
การศึกษาอยําง
เพียงพอ 
3. นักเรียนได๎รับ
สารอาหารครบถ๎วน 
4. ครูและนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 
บ๎านเอื้อง  8  ศูนย์ 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย 
ส าหรับเด็กนักเรียน ดังนี ้
1. คําหนังสือเรียน 
2. คําอุปกรณ์การเรียน 
3. คําเครื่องแบบ 
4. คําจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน 

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
เอื้อง  8  ศูนย์ 

 211,310 300,000 400,000 400,000 นักเรียนมี
พัฒนาการ 
ดีขึ้น  
ร๎อยละ 90 

1. นักเรียนมีหนังสือ
และอุปกรณ์ใช๎ใน
การศึกษาอยําง
เพียงพอ 
2. นักเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 131  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน 

1. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับ
สารอาหารครบถ๎วน 
2. เพื่อให๎นักเรียนมี
สุขภาพรํางกายแข็งแรง
และสมบูรณ ์

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ๎านเอื้อง 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 นักเรียนได๎
บริโภค
อาหาร
กลางวัน 
ร๎อยละ 
100 

1. นักเรียนได๎รับ
สารอาหารครบถ๎วน 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงและ
สมบูรณ ์
 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการจดังานสัปดาห ์
วันเด็กแหํงชาติ  

-เพื่อสํงเสรมิและ
สนับสนุนการพัฒนาเด็ก
ในพื้นที่และเพื่อให๎ทุก
ภาคสํวนท่ีเกีย่วข๎องเห็น
ความส าคญัในการ
พัฒนาเด็ก 
- เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ได๎ตระหนักถึงวินัย
หน๎าท่ีของตนเอง 

- เด็กนักเรียนใน ศพด. 
สังกัด อบต.บ๎านเอื้อง   
- เด็กและเยาวชน 
ต าบลบ๎านเอื้อง 
 
 

  100,000 100,000 100,000 เด็กมีวินัย
และมี
ความ
สามัคคี
ร๎อยละ 80 

- เด็กไดต๎ระหนักถึง
สิทธิและหนา๎ที่ของ
ตนเองที่ควรท าตนให๎
เป็นประโยชน์ตํอ
ตนเอง และสังคม 
- เด็กมีความสามัคคี
กันในหมูํคณะ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 132  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสายใยสัมพันธ์ 
วันปิดภาคเรียน 

1. เพื่อสนองตอบ  
ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  
พ.ศ.2542 และที่แก๎ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545 มาตรา 48    
ในการประกันคณุภาพ
ภายใน ตํอกระบวนการ
รายงานคุณภาพ
การศึกษา  
2. เพื่อให๎เด็กเล็กท่ีจบ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการเรยีน 
และสถาบันท่ีจบมา 
3. เป็นแบบอยํางท่ีดี
ให๎กับรุํนน๎อง 

1. เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ๎านเอื้อง  
จ านวน 8 ศูนย์  
2.  ผู๎บริหาร/ส.อบต./
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ที่เกีย่วข๎อง/ 
ผู๎ปกครอง 

  100,000 100,000 100,000 เด็กเป็น
แบบอยําง
ที่ด ี
ร๎อยละ 
90 

1. เด็กมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และผูป๎กครองมีความ
ภาคภูมิใจตํอลูกในการ
ส าเรจ็การเรียน 
2. สามารถเป็น
แบบอยํางท่ีดีให๎กับรุํน
น๎องได๎ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 133  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
(รายวิชาภาษาอังกฤษ) 

เพื่อฝึกทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในสถานการณ์
ตํางๆ ให๎กับนักเรียน 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประมาณจ านวน 140 คน  
อุดหนุนโรงเรียนสนธริาษฎร์
วิทยา 

  50,000 50,000 50,000 นักเรียน
สื่อสาร
ภาษา 
อังกฤษได๎ 
ร๎อยละ 
80 

นักเรียนได๎ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีความ
มั่นใจในการใช๎
ภาษาอังกฤษและ 
มีทัศนคติที่ดีตํอ
ภาษาอังกฤษ 

ส านักปลดั 
 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดนตรี
พื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) 

เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะทาง
ดนตรีให๎กับนักเรียนและ
เยาวชน อนุรักษ์และ
เผยแพรศํิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ดนตรีพื้นเมือง 
(โปงลาง) ให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

นักเรียน 6 โรงเรียน  
ประมาณจ านวน 80 คน  
อุดหนุนโรงเรียนสนธริาษฎร์
วิทยา 

  50,000 50,000 50,000 นักเรียนมี
ทักษะและ
เลํนดนตรี
ได๎ ร๎อยละ 
80 

นักเรียนได๎ฝึกทักษะ
ทางดนตรีพื้นเมือง 
(โปงลาง) นักเรียน 
เกิดความสุนทรียภาพ
ทางดนตรีและ
นาฏศิลป์พ้ืนเมือง มี
ความกล๎าแสดงออก
ในทางที่ถูกต๎อง 
สามัคคี รู๎จักการ
ท างานเป็นหมูํคณะ 

ส านักปลดั 
 

รวม 9  โครงการ - - 8,060,000 8,301,310 9,700,000 9,800,000 9,800,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 134  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อใหผ๎ู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎ปฏิบตัิธรรมและน า
หลักธรรมค าสอนไปใช๎
ในชีวิต 

จัดอบรมตาม โครงการฯ 
ให๎กับ คณะผูบ๎ริหาร พนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎าง 
สมาชิกสภา อบต. ผู๎น าชุมชน 
เด็กนักเรยีน ประชาชนและ
อื่นๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
ปฏิบัติธรรมและน า
หลักธรรมค าสอนไปใช๎
ในชีวิต 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการจดัการแขํงขัน
กีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ 
อ าเภอศรสีงคราม 
 

เพื่อสํงเสริมการ 
ออกก าลังกายและสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวําง
อปท. ใน อ.ศรีสงคราม 

เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา  
ท๎องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ 
ศรีสงคราม 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
สุขภาพ
แข็งแรง 
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ เกิด
ความสามัคคีระหวําง
หนํวยงาน 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 135  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแขํงขันกีฬา 
รํมสนธิส์ัมพันธ์ 

เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬา
การออกก าลังกายและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

เยาวชนและประชาชน 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

35,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
สุขภาพ
แข็งแรง 
ร๎อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง หํางไกล 
ยาเสพตดิและรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 

4 โครงการจดัการแขํงขัน
กีฬาต๎านยาเสพติดคัพ 

เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬา
ต๎านยาเสพติด การออก
ก าลังกายและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์  

เยาวชนและประชาชน 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

120,000 150,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎรได๎
ออกก าลัง
กายและ
เลํนกีฬา 
ร๎อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง หํางไกลยา
เสพติดและรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 

5 โครงการจดัการแขํงขัน
กีฬาฟุตซอลต๎านยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬา
ต๎านยาเสพติด การออก
ก าลังกายและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์  

เยาวชนและประชาชน 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได๎
ออกก าลัง
กายและ
เลํนกีฬา 
ร๎อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง หํางไกลยา
เสพติดและรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดัการแขํงขัน
กีฬาฟุตบอลต๎านยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬา
ต๎านยาเสพติด การออก
ก าลังกายและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์  

เยาวชนและประชาชน 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได๎
เลํนกีฬา
และออก
ก าลังกาย 
ร๎อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง หํางไกล 
ยาเสพตดิและรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 137  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัตั้งสภา
วัฒนธรรมต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรม ต.บ๎านเอื้อง
ให๎คงอยูํสืบไป 

สํงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม  
ต.บ๎านเอื้อง ให๎คงอยูํสืบไป 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรได๎
รํวมสืบ
สาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 
ร๎อยละ 80 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรม  
ต.บ๎านเอือ้ง คงอยูํ
สืบไป 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการจดังานรัฐพิธีและ 
งานวันส าคัญ  

เพื่อสํงเสริมงานรัฐพิธี
และวันส าคัญ 

อุดหนุนเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ราษฎรได๎
รํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรได๎แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและได๎
รํวมงานรัฐพิธีวัน
ส าคัญตํางๆ 

ส านักปลดั 
 

9 โครงการจดังานประเพณี
แหํเทียนเข๎าพรรษา 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

จัดงานประเพณีแหเํทียน
เข๎าพรรษาในเขต ต.บ๎านเอื้อง 

100,000 60,000 100,000 100,000 100,000 ประเพณ ี
คงอยูํ
สืบไป   
ร๎อยละ 90 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอนัดีงาม
รักษาไว๎ให๎คงอยูํสืบไป 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 138  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทงเพื่อสํงเสรมิ
การทํองเที่ยว 

- เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
- เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของ 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทงเพื่อสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว ในเขต ต.บ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเพณ ี
คงอยูํ
สืบไปและ
นักทํองเที่
ยวเพิ่มขึ้น   
ร๎อยละ 90 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
รักษาไว๎ให๎คงอยูํสืบไป 
- มีคนมาทํองเที่ยวใน
ต าบลบ๎านเอื้องท าให๎
เศรษฐกิจดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

11 โครงการจดังานประเพณี
แขํงเรือออกพรรษาเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

- เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
- เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของ 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

จัดงานประเพณีแขํงเรือออก
พรรษาเพื่อสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 
ในเขต ต.บ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ประเพณ ี
คงอยูํ
สืบไปและ
นักทํองเที่
ยวเพิ่มขึ้น   
ร๎อยละ 90 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
รักษาไว๎ให๎คงอยูํสืบไป 
- มีคนมาทํองเที่ยวใน
ต าบลบ๎านเอื้องท าให๎
เศรษฐกิจดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการสํงเสริมสนับสนุน
มหกรรมเทศกาล 
ปลาลุมํน้ าสงคราม 

เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

สํงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
คงอยูํ   
ร๎อยละ 90 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น  
คงอยูํสืบไป 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนจดัท า
เรือไฟอ าเภอศรสีงคราม 

เพื่อสํงเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

สนับสนุนการจัดท าเรือไฟ  
อ.ศรีสงคราม 

60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเพณี
ท๎องถิ่น 
คงอยูํ   
ร๎อยละ 90 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น  
คงอยูํสืบไป 

ส านักปลดั 
 

14 ซุ๎มเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ รัชกาลที่ 
10 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562  
- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

จ๎างเหมาท าซุ๎มเฉลมิ 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํัวฯ รัชกาลที่ 10  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ขนาดฐาน
กว๎าง 3.20 เมตร สูงไมํเกิน  
6 เมตร จ านวน 4 ซุ๎มๆ ละ 
99,000 บาท 

 396,000    ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี
ตํอพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 
รัชกาลท่ี 
10 
ร๎อยละ 
100  

ราษฎรมีความ
จงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ 
รัชกาลที ่10 และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 140  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ธงตราสญัลักษณ์พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  
(ธงเฉลิมพระเกียรติ) 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562  
- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  
(ธงเฉลิมพระเกียรติ)  
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 
รัชกาลที่ 10 จ านวน 80 ชุด 

 155,000    ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี
ตํอพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 
รัชกาลท่ี 
10 
ร๎อยละ 
100  

ราษฎรมีความ
จงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ 
รัชกาลที่ 10 และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 

16 โครงการกิจกรรม 
วันเฉลิมพระเกียรต ิ

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ   
สมเด็จพระราชิน ีและ
พระราชวงศ ์
- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ   
สมเด็จพระราชิน ี 
และพระราชวงศ ์

  100,000 100,000 100,000 ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี 
ร๎อยละ 
100  

- ราษฎรมีความ
จงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ   
สมเด็จพระราชิน ีและ
พระราชวงศ ์

ส านักปลดั 
 

รวม 16  โครงการ - - 2,165,000 2,761,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - - 

แบบ ผ.02 



หน้า 141  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําปรับปรุงซํอมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารสํวนต าบล
บ๎านเอื้อง 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
หรือตํอเตมิศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายในต าบล
บ๎านเอือ้ง ให๎ได๎
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซํอมแซมหรือ 
ตํอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลบ๎านเอื้อง (ตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้องก าหนด)   

400,000 
 

400,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

นักเรียน
ได๎รับ
ประโยชน ์
ร๎อยละ 90 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

2 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
หรือตํอเตมิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทรายศรี บ๎านนาดี 
หมูํที่ 3 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมหรือตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทรายศรี ให๎ได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงซํอมแซมหรือตํอเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศร ี
บ๎านนาดี หมูํท่ี 3  

60,000 60,000    - ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 

 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 142  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
หรือตํอเตมิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองผือ  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมหรือตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองผอื ให๎ได๎
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซํอมแซมหรือตํอเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผือ  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4  

186,000 186,000    - ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 

 
4 โครงการปรับปรุงซํอมแซม

หรือตํอเตมิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิชัย  
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมหรือตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ชัย ให๎ได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงซํอมแซมหรือตํอเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย  
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 

74,000 74,000    - ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

5 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
หรือตํอเตมิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านกํอ หมูํที่ 2 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมหรือตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านกํอ ให๎ได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงซํอมแซมหรือตํอเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านกํอ หมูํ
ที่ 2 

113,000 113,000    - ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 143  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
หรือตํอเตมิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจอมแจ๎ง  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพือ่จํายเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมหรือตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดจอมแจ๎ง ให๎ได๎
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซํอมแซมหรือตํอเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ๎ง 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

287,000 287,000    - ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 

 
7 คําปรับปรุงซํอมแซมตํอ

เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อซํอมแซมตํอเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให๎ได๎มาตรฐานและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎
สวยงาม 

ซํอมแซมตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
บ๎านเอื้อง 8 ศูนย์ 

 400,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - อาคาร 
ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 
- ศพด.  
มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามขึ้น 
ร๎อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
นําอยูํ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 

8 โครงการปรับปรุงศูนย์
อินเตอร์เนต็ต าบล 
บ๎านเอื้อง 

เพือ่ให๎ราษฎรได๎ศึกษา
หาความรูด๎๎วยเครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่ทันสมัย 

ปรับปรุงศูนย์อินเตอร์เนต็
ต าบลบ๎านเอื้อง ตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

50,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรมี
ความรู๎
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรสามารถค๎นหา
ข๎อมูลขําวสาร  
สะดวกรวดเร็วและ
ทันสมัย 

ส านกัปลดั 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 144  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
       3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมูํบ๎าน  บ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 11 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ขําวสารตาํงๆ ให๎ราษฎร
ได๎รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 11 โดยด าเนินการตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

70,000     ราษฎร
รับทราบ
ขําวสาร 
ร๎อยละ 90 

ราษฎรไดร๎ับทราบ
ข๎อมูลขําวสารได๎ทัน
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

กองชําง 

10 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ขําวสารตาํงๆ ให๎ราษฎร
ได๎รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 โดยด าเนินการตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด 

 30,000    ราษฎร
รับทราบ
ขําวสาร 
ร๎อยละ 90 

ราษฎรไดร๎ับทราบ
ข๎อมูลขําวสารได๎ทัน
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 145  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎างซุ๎มโค๎ง
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ รัชกาล
ที่ 10 เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562  
- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

กํอสร๎างซุ๎มโค๎งเฉลมิ 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ รัชกาลที่ 10 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562  
ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 
ก าหนด จ านวน 1 ซุ๎ม  
พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย 

 1,749,000    ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี
ตํอพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 
รัชกาลท่ี 
10 
ร๎อยละ 
100  

ราษฎรมีความ
จงรักภักดีตํอ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูหํัวฯ 
รัชกาลที่ 10 และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

รวม 11  โครงการ - - 1,240,000 3,319,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 146  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะเงิน
ทองคุ๎มครองอนาคต 

เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎร 
คัดแยกขยะให๎ถูกวิธี 
และสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครัวเรือน 
 

สํงเสริมให๎ราษฎร 
คัดแยกขยะให๎ถูกวิธี หมูํที่ 1-
16 ต าบลบ๎านเอื้อง 

50,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน
สะอาด 
ร๎อยละ 80 

ปริมาณขยะมจี านวน
ลดลง ราษฎรมีรายได๎
จากการขายขยะ และ
ชุมชนสะอาด  
นําอยูํอยํางยั่งยืน   

ส านักปลดั 
 

2 โครงการต าบลบ๎านเอื้อง
สะอาดคนในต าบลมีสุข 

เพื่อพัฒนาต าบลให๎
สะอาด มีการบรหิาร 
จัดการสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพอยํางดี มีความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
นําอยูํอาศัย 

พัฒนาหมูํบ๎าน หมูํที่ 1-16  
ในเขต ต.บ๎านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน
สะอาด 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีวินัยในการ
รักษาความสะอาดของ
บ๎านเรือน มีความรู๎ที่
ถูกต๎องในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม ท าให๎
หมูํบ๎านเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย นําอยูํอาศัย 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 147  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ Big Cleaning 
Day เขตต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อพัฒนาต าบล ท๎องถิ่น
ให๎เป็นต าบลสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย เอื้อตํอ
การอยูํอาศัยและการ 
ด ารงชีพท่ีดีของประชาชน 

 ท าความสะอาดพื้นท่ีในเขต
ต าบลบ๎านเอื้อง โดยมีภาค
ประชาชน และองค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านเอื้อง รํวมกัน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูํบ๎านใน
เขต  
ต.บ๎านเอื้อง 
สะอาด 
ร๎อยละ 80 

สภาพแวดล๎อมของ
หมูํบ๎าน มีความ
สะอาด สวยงาม  
นําอยูํ นํามอง 
พื้นที่ใน ต.บ๎านเอื้อง 
มีความสะอาด
เรียบร๎อยมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการขุดบํอก าจัด
ขยะมูลฝอยให๎ถูกต๎อง
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

เพื่อให๎การบริหาร
จัดการขยะ ฝังกลบขยะ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 

ขุดบํอก าจัดขยะมูลฝอยท่ี 
บํอขยะ บ๎านเอ้ือง หมูํที่ 1 
(ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 
ก าหนด) 

  100,000 100,000 100,000 หมูํบ๎านใน
เขต  
ต.บ๎านเอื้อง 
สะอาด 
ร๎อยละ 80 

สามารถบริหารจัดการ
ขยะ ฝังกลบขยะ
ถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

รวม 4  โครงการ - - 100,000 130,000 250,000 250,000 250,000 - - - 

 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 148  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ า รักปุา 
รักษาแผํนดิน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระ
นางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ 

ปลูกต๎นไม๎บรเิวณทีส่าธารณะ
ตํางๆ ของต าบลบ๎านเอื้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อนุรักษ ์
ปุาไมไ๎ด ๎
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรได๎ส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 
- มีพื้นท่ีสีเขียวในท่ี
สาธารณะเพิม่มากข้ึน 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจ๎ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

- เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
- เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากรท๎องถิ่น 

สํงเสริมให๎ราษฎรต าบลบ๎านเอื้อง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรท๎องถิ่น 

  30,000 30,000 30,000 อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร
ท๎องถิ่นได๎ 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรได๎ส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 
- พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรท๎องถิน่ 
คงอยูํสืบไป 

ส านักปลดั 
 

รวม 2  โครงการ - - 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

แบบ ผ.02 



หน้า 149  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน๎าที่ของ อปท. 
ระดับอ าเภอ อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม 

 เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวม
ข๎อมูลปัญหาความต๎องการ
ของประชาชนและแจ๎ง 
อปท. เพื่อเป็นข๎อมูลใน
การพิจารณาการให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน๎าท่ี หรือ
ประสานหนํวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข๎องในการให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชน 

อุดหนุนเทศบาลต าบล 
หาดแพง อ.ศรีสงคราม 
จ.นครพนม ในการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน๎าที่ของ อปท.  
ระดับอ าเภอ อ.ศรสีงคราม  
จ.นครพนม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน 
 ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
ร๎อยละ 80 

ท าให๎มีสถานท่ีเผยแพรํ
ข๎อมูล ขําวสาร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการชํวยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

ส านักปลดั 
 

รวม 1  โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 150  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดุตรวจเทศกาล
ตํางๆ 

เพื่อชํวยเหลือราษฎร
เบื้องต๎นเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 

ปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ให๎กับราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง 

160,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรไดร๎ับการ
ชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อน
เบื้องต๎น 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรมซ๎อม
แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อีกทั้ง 
พัฒนาศักยภาพ อปพร. 
กู๎ชีพ-กู๎ภัย เจ๎าหน๎าท่ี 
และประชาชน 

จัดโครงการฝึกอบรมซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให๎กับ อปพร. เจ๎าหน๎าท่ี 
และประชาชน. 

20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎าฝึกอบรมมคีวามรู๎
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
สามารถควบคุมเมื่อ
เกิดสถานการณภ์ัย
ตํางๆ ได ๎

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 151  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน (EMS) 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน (EMS) 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพของ  
อปพร. 

อปพร. ในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.  
มีความรู๎
และมี
ศักยภาพ 
ร๎อยละ 80 

อปพร. มีความรู๎
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติงานปูองกัน 
สาธารณภัยเพื่อ
ชํวยเหลือราษฎรได ๎

ส านักปลดั 
 

5 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพของ  
อปพร. 

อปพร. ในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 อปพร.  
มีความรู๎
และมี
ศักยภาพ 
ร๎อยละ 80 

อปพร. มีความรู๎
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติงานปูองกัน 
สาธารณภัยเพื่อ
ชํวยเหลือราษฎรได ๎

ส านักปลดั 
 

6 โครงการศึกษาดูงาน กู๎ชีพ 
– กู๎ภัย 

เพื่อพัฒนาแลกเปลีย่น
เรียนรู๎และศึกษาดูงาน 
 กู๎ชีพ-กู๎ภัย  

จัดโครงการศึกษาดูงาน  
กู๎ชีพ – กู๎ภัย ให๎กับ  
กู๎ชีพ – กู๎ภัยและ จนท. 

60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

กู๎ชีพ – กู๎ภัยและจนท. 
ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 152  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน EMS  
อบต.บ๎านเอื้อง 

เพื่อชํวยเหลือราษฎรที่
ปุวยหรือบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  ได๎รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น กํอน
น าสํงสถานพยาบาล 

ชํวยเหลือราษฎรที่ปุวยหรือ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุให๎ไดร๎ับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรที่ปุวยหรือ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ  
ได๎รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น  
ท าให๎มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) ให๎ได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
อบต.บ๎านเอื้อง ให๎ได๎มาตรฐาน 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 การบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน  
(EMS) มี
มาตรฐาน 
ร๎อยละ 90 

การบริการทางด๎าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) มีมาตรฐาน 
มากขึ้น 

 

ส านักปลดั 
 

9 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจ า
หมูํบ๎านในชํวงเทศกาล 
ปีใหมํ 

เพื่อปูองกันและลด 
อุบัติเหตุในชุมชนในชํวง
เทศกาลปีใหม ํ

สั่งใช๎ อปพร. ปฏิบัติหน๎าที่เพื่อ
ปูองกันและลดอุบตัิเหตุใน
ชุมชน 

 80,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎร
ได๎รับความ
ปลอดภัย
และ
อุบัติเหตุ
ลดลง 
ร๎อยละ 80 

สามารถปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ได ๎

ส านักปลดั 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 153  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจ า
หมูํบ๎านในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อปูองกันและลด 
อุบัติเหตุในชุมชนในชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

สั่งใช๎ อปพร. ปฏิบัติหน๎าที่เพื่อ
ปูองกันและลดอุบตัิเหตุใน
ชุมชน 

 80,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎร
ได๎รับความ
ปลอดภัย
และ
อุบัติเหตุ
ลดลง 
ร๎อยละ 80 

สามารถปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ได ๎

ส านักปลดั 
 

11 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิแบบ 
บูรณาการ  
 

เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด  
อ.ศรีสงคราม  
(ศป.ปส.อ.ศรีสงคราม) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎร
หํางไกล 
ยาเสพตดิ 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องยาเสพติด
มากขึ้นและท าให๎ยา
เสพติดลดลง 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการจดัตั้งจุดตรวจ
ปูองกันสกัดกั้นยาเสพติด 

เพื่อปูองกันการขนย๎าย  
ซื้อขาย การแพรํระบาด
ของยาเสพติด 

ปูองกันสกัดกั้น 
ยาเสพตดิในต าบลบ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถ
ปูองกัน 
ยาเสพตดิ 
ร๎อยละ 70 

สามารถปูองกันการ
แพรํระบาดของยาเสพ
ติดและท าให๎ยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลดั 
 

13 โครงการรณรงค์ตํอต๎าน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อรณรงค์ให๎ราษฎรได๎
รู๎ถึงพิษภัยอันตรายของ 
ยาเสพตดิ 

รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติดใน
ต าบลบ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎร
หํางไกล 
ยาเสพตดิ 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องยาเสพติด
และจะไดไ๎มเํข๎าไปยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 154  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการลดละเลิก
อบายมุข  

เพื่อรณรงค์ให๎ราษฎร
ลดละเลิกอบายมุข 

ราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง  
หมูํที่ 1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎร
ลดละเลิก
อบายมุข 
ร๎อยละ 70 

ราษฎรตั้งใจท ามาหา
กิน มีเงินเหลือเก็บ
ออม ชุมชนพัฒนา 

ส านักปลดั 
 

15 โครงการฝึกอบรมตํอต๎าน
ยาเสพตดิ 
  

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
พิษภัยอันตรายของ 
ยาเสพตดิและจัด
กิจกรรมตํอต๎าน 
ยาเสพตดิ 

จัดโครงการฯ ให๎กับเยาวชน
และราษฎรในเขตต าบล 
บ๎านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎรมี
ความรู๎
เรื่องยา
เสพติด 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องยาเสพติด
และได๎รํวมกิจกรรม
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน 

ส านักปลดั 
 

16 โครงการอบรม 25 ตา
สับปะรดเพื่อปูองกันการ
ระบาดยาเสพติดในชุมชน 
  

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
พิษภัยอันตรายของ 
ยาเสพตดิและจัด
กิจกรรมตํอต๎าน 
ยาเสพตดิ 

จัดโครงการฯ ให๎กับเยาวชน
และราษฎรในเขตต าบล 
บ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรมี
ความรู๎
เรื่องยา
เสพติด 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องยาเสพติด
และได๎รํวมกิจกรรม
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน 

ส านักปลดั 
 

17 โครงการจดักิจกรรม 
วันตํอต๎านยาเสพติดโลก 
 26 มิถุนายน 

เพื่อเผยแพรรํณรงค์ให๎
ความรู๎เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง 
 

  30,000 30,000 30,000 ราษฎรได๎รู๎
โทษและ
พิษภัยของ
ยาเสพติด 
ร๎อยละ 80 

หนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและราษฎร 
มีความเชื่อมั่นและ
มุํงมั่นท่ีจะรวมพลังสร๎าง
ความยั่งยืนในการ
เอาชนะยาเสพติด 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 155  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการอบรมบ าบัด 
รักษา ฟื้นฟู ผู๎เสพ 
ยาเสพตดิ 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
พิษภัยอันตรายของ 
ยาเสพตดิและจัด
กิจกรรมรักษา ฟ้ืนฟู  
ผู๎เสพยาเสพติด 

จัดโครงการฯ ให๎กับเยาวชน
และราษฎรในเขตต าบล 
บ๎านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎรมี
ความรู ๎
เรื่องยา
เสพติด 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องยาเสพติด
และได๎รํวมกิจกรรม
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน 

ส านักปลดั 
 

19 โครงการสํงเสริมอาชีพ 
ผู๎เสพยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ผู๎เสพยาเสพติด 

สํงเสริมอาชีพผู๎เสพ 
ยาเสพตดิ ต.บ๎านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎรมี
อาชีพ 
ร๎อยละ 80 

ผู๎เสพยาเสพติดไดฝ๎ึก
อาชีพและสามารถน า
ความรู๎ไปประกอบเป็น
อาชีพเลี้ยงชีพได ๎

ส านักปลดั 
 

20 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ ติดตั้ง
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

เพื่อปูองกันและลด
ปัญหายาเสพตดิ รวมถึง
ภัยตํางๆในพ้ืนท่ีชุมชน 
ราษฎรไดร๎ับการดูแล
ความปลอดภัยผําน
ระบบกล๎องวงจรปดิ 
(CCTV) รํวมสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

ติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  ม. 1-16 
ในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปูองกัน 

ยาเสพตดิ
ร๎อยละ 70 

สามารถปูองกันและ
ตํอต๎านการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน 
ราษฎรได๎รับการดูแล
ความปลอดภัยผําน
ระบบกล๎องวงจรปิด 
(CCTV)  ได๎รํวม
สนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนได๎อยําง
เป็นรูปธรรม 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 156  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรมชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูํบ๎าน 
(ชรบ.) 

เพื่อสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนใน
การรักษาความ
ปลอดภัยหมูํบ๎าน  

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัิชุด
รักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน 
(ชรบ.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ชรบ. มีความรู๎
ความสามารถในการ
รักษาความปลอดภัย
หมูํบ๎าน   

ส านักปลดั 
 

22 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
ความรู๎การปฐมพยาบาล
เบื้องต๎นให๎แกํ อปพร. 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
การปฐมพยาบาล
เบื้องต๎นให๎แกํ อปพร. 

อาสาสมัคร ในเขตต าบล 
บ๎านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.  
มีความรู ๎
ร๎อยละ 80 

อปพร. มีความรู๎ใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต๎น สามารถ
ชํวยเหลือราษฎรใน
เบื้องต๎นได ๎

ส านักปลดั 
 

23 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร๎างวินัยจราจรใน
ชุมชน 

เพือ่ฝึกอบรมใหร๎าษฎร 
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
การขับขี่และกฎหมาย
ตํางๆ เกี่ยวกับจราจร
และมีทักษะการใช๎รถ
อยํางถูกวิธี สามารถ
สอบใบอนุญาตขับข่ีได ๎

ฝึกอบรมเสรมิสร๎างวินัยจราจร
ให๎กับราษฎรต าบลบา๎นเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
เกี่ยวกับการขับขี่ท่ีถูกวิธี
และมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข๎อง 
ราษฎรท่ีผํานการ
ฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับ
ขี่รถอยํางถูกต๎องตาม
กฎหมาย 

ส านักปลดั 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 157  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
การปูองกันไฟปุาและ
ซํอมแผนปฏิบตัิการ
ควบคุมไฟปุา 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
การปูองกันไฟปุาและ
สามารถควบคุมเมื่อ
เกิดสถานการณไ์ฟปุา
ได ๎

ส านักปลดั 
 

25 โครงการฝึกอบรมซ๎อม
แผนอัคคีภัย 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
การปูองกันอัคคีภัยและ   
พัฒนาประสิทธิภาพ  
อปพร. ก๎ูชีพ-กู๎ภัย และ
จนท. 

จัดโครงการฝึกอบรมซ๎อมแผน
อัคคีภัย ให๎กับ อปพร.และ
จนท. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎าฝึกอบรมมีความรู๎
การปูองกันอัคคีภัยและ
สามารถควบคุมเม่ือเกิด
สถานการณ์อัคคีภัยได๎ 

ส านักปลดั 
 

26 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรพนักงานดับเพลิง 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
การปูองกันอัคคีภัยและ 
พัฒนาประสิทธิภาพ  
ผู๎ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฯ ให๎กับ อปพร.  
กู๎ชีพ-กู๎ภัยและจนท. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎าฝึกอบรมมีความรู๎
การปูองกันอัคคีภัยและ
สามารถควบคุมเม่ือเกิด
สถานการณ์อัคคีภัยได๎ 

ส านักปลดั 
 

27 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน (EMS) 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน (EMS) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 158  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนหน๎า
โรงเรียนและจุดเสี่ยง
ภายในต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อปูองกันและลด 
อุบัติเหตุในชุมชน 

สั่งใช๎ อปพร. ปฏิบัติหน๎าที่  
เพื่อปูองกันและลดอุบตัิเหต ุ
ในชุมชน 

 160,000 160,000 160,000 160,000 ราษฎรได๎รับ
ความ
ปลอดภัย
และ
อุบัติเหตุ
ลดลง 
ร๎อยละ 80 

สามารถปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ได ๎

ส านักปลดั 
 

29 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในชุมชน 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายใน ต าบล
บ๎านเอื้อง 

สั่งใช๎ อปพร. ปฏิบัติหน๎าที่ 
รักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในชุมชน 

 60,000 60,000 60,000 60,000 ราษฎรได๎รับ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรไดร๎ับปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

30 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครจราจร 

เพื่อฝึกอบรมใหร๎าษฎร 
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
การขับขี่และกฎหมาย
ตํางๆ เกี่ยวกับจราจร
และมีทักษะการใช๎รถ
อยํางถูกวิธี  

ฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร 
ให๎กับ อปพร. อาสาสมคัรกู๎
ชีพ–กู๎ภัย อาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชน นักศึกษาวิชาทหาร 
(รด.) นักเรียน ม.ปลาย 

  50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
เกี่ยวกับการขับขี่ท่ีถูกวิธี
และมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข๎อง
และสมารถปฏิบัติหน๎าท่ี
จราจรในชุมชนได๎  

ส านักปลดั 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 159  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการอบรมสมาชิก 
แจ๎งขําวอาชญากรรม 

เพื่อสร๎างเครือขํายหรือ
แนวรํวมในการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพตดิ 
 

อบรมสมาชิกแจ๎งขําว
อาชญากรรม ให๎กับ ผู๎น า
ชุมชน/คณะกรรมการหมูบํ๎าน 
อาสาสมัครต ารวจชุมชน/ 
อปพร./ประชาชนในพ้ืนท่ี 

  50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

สร๎างเครือขํายหรือแนว
รํวมในการปูองกัน 
แก๎ไขปัญหา
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด 

ส านักปลดั 
 

32 โครงการ "หนึ่งต าบล 
หนึ่งทีมกู๎ชีพ กู๎ภัย”  
(One Tambon One 
Search and Rescue 
Team : OTOS) 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพของ  
อปพร. ในการกู๎ภัย 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 

  100,000 100,000 100,000 อปพร.  
มีความรู ๎
ร๎อยละ 80 

อปพร. มีความรู๎
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติงานปูองกัน 
สาธารณภัยเพื่อ
ชํวยเหลือราษฎรได ๎

ส านักปลดั 
 

33 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให๎กับ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 

  300,000 300,000 300,000 อปพร.  
มีความรู๎
และ
ศักยภาพ 
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

รวม 33  โครงการ - - 4,510,000 4,990,000 5,860,000 5,860,000 5,860,000 - - - 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 160  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ 

เพื่อให๎ราษฎรไดม๎ี
ความรู๎ในการปูองกัน
และดูแลตัวเองจาก
โรคตดิตํอ 

จัดอบรมให๎ความรู๎และรณรงค์
ปูองกันควบคุมโรคตดิตํอใน
เขตพื้นท่ี ต.บ๎านเอื้อง 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรมี
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีความรู๎ในการ
รักษาสุขภาพมากขึ้น
และสามารถปูองกัน
โรคตดิตํอในพ้ืนท่ีได ๎

ส านักปลดั 
 

2 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์กํอนวัย
อันควร 

เพื่ออบรมให๎เยาวชนมี
ความรู๎เรื่องเพศศึกษา
และตั้งครรภ์กํอนวัย 
อันควร 

จัดโครงการฯ  
ให๎กับเยาวชนในเขต 

ต าบลบ๎านเอื้อง 

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน 
 มีความรู ๎
ร๎อยละ 80 

เยาวชนมีความรู๎เรื่อง
เพศศึกษาและรู๎วิธี
ปูองกันการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก 

เพื่อปูองกันและควบคุม 
โรคไขเ๎ลือดออก 

ด าเนินการปูองกันและควบคุม
โรคไขเ๎ลือดออกในต าบล 
บ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรค
ไข๎เลือดออก 
ลดลง 
ร๎อยละ 80 

สามารถควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออกได ๎

ส านักปลดั 
 

 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 161  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์
เฉลิมพระเกียรต ิเพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ปุวยเอดส์และ
ผู๎ติดเชื้อ H.I.V.  
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

เพื่อชํวยเหลือให ๎
ผู๎ปุวยโรคเอดส์มรีายได๎
เลี้ยงชีพ 

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวยเอดส์และ
ผู๎ติดเชื้อ H.I.V. อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎ปุวย
เอดสไ์ด๎รับ
การ
ชํวยเหลือ 
ร๎อยละ 90 

ผู๎ติดเชื้อเอดสไ์มํถูก
ทอดทิ้ง ท าให๎มี
ก าลังใจอยูํรํวมกับคน
ในสังคม 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการพระราชด าร ิ
ด๎านสาธารณสุข 

 เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์หํางไกลจาก
โรคภยัไข๎เจ็บตํางๆ 

อุดหนุนหมูํบ๎านในเขตพื้นท่ี 
ต.บ๎านเอื้อง จ านวน 16 
หมูํบ๎านๆ ละ 20,000 บาท 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชน 
 มีสุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรง
สมบูรณ ์
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์หํางไกลจาก
โรคภยัไข๎เจ็บตํางๆ 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการฝึกอบรม 
อาสาปศุสตัว ์

เพื่อให๎อาสาปศุสตัว์มี
ความรู๎การฉดีวัคซีน
ปูองกันโรคสัตว์ การ
เลี้ยงสตัว์และการดูแล
สุขภาพสตัว ์

อาสาปศุสตัว์ประจ าหมูํบา๎นใน
พื้นที่ต าบลบ๎านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาสา 
ปศุสัตว ์
มีความรู ๎
ร๎อยละ 80 

อาสาปศุสตัว์มีความรู๎
เกี่ยวกับสัตว์และสัตว์
ได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค 

ส านักปลดั 
 

7 โครงการสํงเสริมสุขภาพ 
ผู๎พิการ 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎พิการมี
สุขภาพท่ีด ี
 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิสุขภาพผู๎
พิการ ในเขตพื้นท่ีต าบล 
บ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎พิการมี
สุขภาพดี
ขึ้นร๎อยละ 
80 

ผู๎พิการมีขวญัก าลังใจ 
ในการด ารงชีวิตและมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 162  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ผู๎สูงอายุใสํใจสุขภาพ 

เพื่อสํงเสริมให๎ผูส๎ูงอายุมี
สุขภาพท่ีด ี

จัดโครงการอบรมให๎กับ
ผู๎สูงอายุในเขต ต.บ๎านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎สูงอายุมี
สุขภาพดี
ขึ้นร๎อยละ 
80 

ผู๎สูงอายุมสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

9 โครงการรณรงค์ปูองกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ๎า 

เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 

รณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎าในต าบลบ๎านเอื้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรคพิษ
สุนัขบ๎า
ลดลง 
ร๎อยละ 90 

สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
ในพื้นที่ได๎ 

ส านักปลดั 
 

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสนุขบ๎า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ๎าน๎อง
นางเธอ  
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตตยิราชนาร ี

เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 

รณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎าในเขตต าบล 
บ๎านเอื้อง 

 30,000 50,000 50,000 50,000 โรคพิษ
สุนัขบ๎า
ลดลง 
ร๎อยละ 90 

สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับ๎า
ในพื้นที่ได๎ 

ส านักปลดั 
 

รวม 10  โครงการ - - 770,000 850,000 870,000 870,000 870,000 - - - 

แบบ ผ.02 



หน้า 163  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาความ
รุนแรงตํอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 
 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

จัดอบรมตามโครงการฯ ให๎กับ
ราษฎร ในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรมี
ความรู๎ 
ร๎อยละ 80 

สามารถปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาความ
รุนแรงตํอเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัวได ๎

ส านักปลดั 
 

2 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนใหผ๎ู๎สูงอายุ
ได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน   
 

สํงเสริมการจัดกิจกรรม
ผู๎สูงอายุต าบลบ๎านเอื้อง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎สูงอายุได๎
ท ากิจกรรม
รํวมกัน 
ร๎อยละ 80 

ผู๎สูงอายไุด๎รับก าลังใจ
และได๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน 

ส านักปลดั 
 

รวม 2  โครงการ - - 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 164  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
 

เพื่อเสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งของครอบครัว
และชุมชน 

เสรมิสร๎างครอบครัวและ
ชุมชนในเขตต าบลบ๎านเอื้อง 

30,000 10,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัว
และชุมชน 
เข๎มแข็ง 
ร๎อยละ 80 

ครอบครัวและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
รักสามคัคีกัน 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพ
องค์กรสตร ี 

เพื่อพัฒนาและสร๎าง
ความเชื่อมั่นให๎สตรีมี
ความเข๎มแข็ง เป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตํางๆ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาให๎กับชุมชนและ
สังคม ตามนโยบายของ
รัฐบาลให๎บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย 

สตรีอาสาพัฒนาระดับอ าเภอ/
ต าบล/หมูํบ๎าน ในเขต  
อ.ศรีสงคราม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีอ าเภอศรสีงคราม  
(กพสอ.) 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรไีดร๎ับ
การพัฒนา
ให๎มี
ศักยภาพ 
ร๎อยละ 80 

สตรีและองค์กรสตรีใน
ทุกระดับมีความเข๎มแข็ง 
พร๎อมเป็นฐานในการ
ผลักดันการขับเคลื่อนให๎
เกิดการพัฒนาและ
พร๎อมชํวยเหลือสังคมใน
การแก๎ไขปัญหาสังคมใน
ทุกๆ ด๎านและทุกระดับ 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 165  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันให๎กับ
ประชาชน 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีได๎รับ
การอบรมน าความรเูรื่อง
กฎหมายไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได ๎
สํงเสริมการมีสํวนรํวม 
ของงานด๎านกฎหมาย 
กับ ภาคประชาชน ให๎มี
มากขึ้น 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานท่ัวไป แกนน าหรือผู๎น า
ชุมชน ประชาชนท่ัวไป  
ในเขต อบต.บ๎านเอื้อง  จ านวน
ประมาณ  
100 คน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมี
ความรูความ
เขา๎ใจเร่ือง
กฎหมายใน
ชีวิตประจ า 
วัน 
ร๎อยละ 90 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรคูวามเข๎าใจ
เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันสามารถ
น าไปเผยแพรและปรับ
ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

ส านักปลดั 
 

รวม 3  โครงการ - - 50,000 60,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 166  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง 
บ๎านผู๎ยากไร ๎
 

เพื่อชํวยเหลือผูย๎ากไร ๎
ให๎มีท่ีอยูํอาศัยมั่นคง 

ผู๎ยากไร๎ที่ขอรับการชํวยเหลือ
ในเขตต าบลบ๎านเอือ้ง 

  100,000 100,000 100,000 ราษฎรมีที่
อยูํอาศัย
มั่นคง 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรผู๎ยากไร๎มีที่อยูํ
อาศัยท่ีมั่นคง 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

รวม 1  โครงการ - -   100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 167  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อจํายเบี้ยยังชีพแบบ
ขั้นบันไดให๎กับผูส๎ูงอาย ุ

จํายเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได
ให๎กับผู๎สูงอายุ ต.บ๎านเอื้อง 
หมูํที่ 1-16 

13,000,000 13,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น  
ร๎อยละ 90 

ผู๎สูงอายุมรีายได๎เลี้ยง
ชีพและมีก าลังใจใน
การด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 
 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจํายเบี้ยยังชีพให๎กับ
คนพิการ 

จํายเบี้ยยังชีพให๎กับคนพิการ 
ต.บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1-16 

6,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผู๎พิการมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น  
ร๎อยละ 90 

ผู๎พิการมรีายได๎เลี้ยง
ชีพและมีก าลังใจใน
การด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 
 

3 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์ เพื่อจํายเบี้ยยังชีพให๎กับ
ผู๎ปุวยเอดส ์

จํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎ปุวย
เอดส์ ต.บา๎นเอื้อง ม.1-16 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ผู๎ปุวยเอดส์
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น  
ร๎อยละ 90 

ผู๎ปุวยเอดส์มรีายได๎
เลี้ยงชีพและมีก าลังใจ
ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 
 

รวม 3  โครงการ - - 19,100,000 19,100,000 26,200,000 26,200,000 26,200,000 - - - 

แบบ ผ.02 



หน้า 168  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

เพื่อให๎บุคลากรของ
อบต. และผู๎น าชุมชน ได๎
เพิ่มพูนความรู๎และไดร๎ับ
ประสบการณ์การท างาน 

จัดอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน ส าหรบับุคลากร
ของอบต. และผู๎น าชุมชน 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับการ
พัฒนา 
ร๎อยละ 80 

ได๎ความรู๎เพิ่มขึ้นและ
น าประสบการณ์มาใช๎
พัฒนาการท างานและ
พัฒนาท๎องถิ่น 
 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพให๎กับคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง อบต. 
บ๎านเอื้อง 

เพื่อพัฒนาความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฯ ส าหรับคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสํวนต าบลและพนง.
จ๎าง อบต.บ๎านเอื้อง 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ได๎ความรู๎เพิ่มขึ้นและ
น าความรู๎มาใช๎
พัฒนาการท างานและ
พัฒนาท๎องถิ่น 
 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 169  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของ
ราษฎรใหเ๎คารพตํอ
สถาบันส าคญัของชาต ิ

จัดกิจกรรมปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

30,000 10,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรได๎
รํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ 90 

ราษฎรเกิดความ
สามัคคี ความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 
 

4 โครงการองค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านเอื้องสัญจร 

เพื่อให๎บริการราษฎรใน
ด๎านตํางๆ และรับเรื่อง
ร๎องทุกข์จากราษฎร 
นอกสถานท่ี 

ให๎บริการราษฎรในเขตพื้นท่ี 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

50,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได ๎
รับบริการ
และ
ชํวยเหลือ 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรได๎รับความ
สะดวกมากข้ึน 
- ราษฎรสามารถแจ๎ง
เรื่องราวร๎องทุกข์ได๎
ในทันที 

ส านักปลดั 
 

5 คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่นและ
สมาชิกสภาท๎องถิน่ 

เพื่อให๎มีผู๎บรหิารท๎องถิ่น 
และสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
ครบจ านวนตาม
กฎหมายก าหนด 

ได๎ผูบ๎ริหารท๎องถิ่น และ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น ครบ
จ านวนตามกฎหมายก าหนด 

300,000 400,000 600,000 600,000 600,000 ราษฎรได๎
ใช๎สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 
ร๎อยละ 
100 

มีผู๎บรหิารท๎องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นครบจ านวน
ตามกฎหมายก าหนด  

ส านักปลดั 
 

6 โครงการอบรมให๎ความรู๎
การเลือกตั้ง 
 
 
 

เพื่อสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให๎กับบุคลากร
ท๎องถิ่นและราษฎร  
ต.บ๎านเอื้อง 

จัดอบรมและจดักิจกรรม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให๎กับ 
บุคลากรท๎องถิ่นและราษฎร 
ต.บ๎านเอื้อง ม.1-16 

  50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู ๎
ร๎อยละ 90 

บุคลากรท๎องถิ่นและ
ราษฎร มคีวามรูค๎วาม
เข๎าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งมากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 170  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัท าระบบ 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและ
สะดวกในการจัดเก็บ
รายได ๎

จัดท าระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ  
อบต.บ๎านเอื้อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธภิาพ 
ร๎อยละ 
100 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 
 

8 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ๎

เพื่อปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ๎

ปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี
อบต.บ๎านเอื้อง 

 400,000 500,000 500,000 500,000 การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธภิาพ 
ร๎อยละ 
100 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองคลัง 
 

รวม 8  โครงการ - - 1,300,000 1,760,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 171  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ภาษาตํางประเทศ 

 

เพื่อสํงเสริมการเรียน
ภาษาตํางประเทศ 
เตรียมพร๎อมเขา๎สูํ
ประชาคมอาเซียน 

จัดโครงการอบรมฯ ให๎กับ 
จนท. ผู๎น าชุมชนและราษฎร 
ต าบลบ๎านเอื้อง หมูํที่ 1-16  

50,000 30,000 
 

50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู ๎
ร๎อยละ 80 

ราษฎรไดร๎ับความรู๎
พื้นฐาน
ภาษาตํางประเทศและ
สามารถสื่อสาร
ภาษาตํางประเทศได ๎

ส านักปลดั 
 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 30,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 172  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท๎องถิ่น 
 

เพื่อเสรมิสร๎างความรัก 
ความสามัคคี ความ
ปรองดองของประชาชน 
ในพื้นที่ 

จัดกิจกรรมสร๎างความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดอง 
ของประชาชนต าบลบ๎านเอื้อง 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ราษฎรรัก
และ
ปรองดอง
สมานฉันท์
กัน 
ร๎อยละ 80 

ประชาชนได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน ท าให๎
เกิดความรักความ
สามัคคี ความ
ปรองดองมากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 173  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์   
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ให๎ได๎
มาตรฐาน ส าหรบัใช๎ 
จัดกิจกรรมตํางๆ ของ 
อบต. และชุมชน 

ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว 16 
เมตร หรือมีพื้นท่ีใช๎สอยไมํ
น๎อยกวํา 112 ตารางเมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย   
โดยด าเนินการกํอสร๎างตาม
แบบ อบต.บ๎านเอื้อง  
เลขท่ี บอ.อ-01/61 

450,000     ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน ์
ร๎อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได๎มาตรฐาน ส าหรับ
ใช๎จัดกิจกรรมตํางๆ 
ของ อบต. และชุมชน 

กองชําง 
 

 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 174  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อาคารสถานท่ี
ภายใน อบต.บ๎านเอื้อง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
อาคาร  สถานท่ี 
สวนหยํอม ให๎สวยงาม
เหมาะสมเป็นสถานท่ี
ติดตํอราชการส าหรับ
ราษฎร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานท่ีภายใน อบต.บ๎านเอื้อง 
(ตามแบบ อบต.บ๎านเอื้อง 
ก าหนด) 
 

2,000,000 
  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

อบต.  
มีภูมิทัศน์
สวยงาน 
ร๎อยละ 80 

ภูมิทัศน์ของ อบต. 
มีสภาพดีขึ้นและ
สวยงาม เหมาะสม
เป็นสถานท่ีตดิตํอ
ราชการส าหรับราษฎร 

กองชําง 
 

3 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า  
อบต.บ๎านเอื้องและใน
สถานท่ีสาธารณะของ
ต าบลบ๎านเอื้อง 
หมูํที่ 1-16 

เพื่อให๎มีห๎องน้ า 
ที่ได๎มาตรฐานส าหรับ 
จนท.อบต. และรองรับ
ราษฎรผู๎มาติดตํอ
ราชการอยํางเพียงพอ  

กํอสร๎างห๎องน้ า  
อบต.บ๎านเอื้องและในสถานท่ี
สาธารณะของ ต.บ๎านเอื้อง  
ม. 1-16 (ตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด) 
 

2,000,000 
  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จนท.และ
ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน ์
ร๎อยละ 90 

มีห๎องน้ าท่ีได๎
มาตรฐานส าหรับ 
จนท.อบต. และ
รองรับราษฎรผูม๎า
ติดตํอราชการอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 
 

4 โครงการกํอสร๎าง 
โรงจอดรถ 

เพื่อกํอสร๎างโรงจอดรถ 
ที่ได๎มาตรฐานส าหรับ 
จอดรถของ อบต. และ
จอดรถของราษฎรผู๎มา
ติดตํอราชการ  

กํอสร๎างโรงจอดรถ(ตามแบบ 
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด) 
 

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

มีโรงจอด
รถ
เพียงพอ 
ร๎อยละ 80 

มีโรงจอดรถส าหรับ
จอดรถของ อบต. 
และจอดรถราษฎร 
ผู๎มาตดิตํอราชการ 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

รวม 4  โครงการ - - 5,450,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 175  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

- 
 
 
 

 

- - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 176  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 177  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมูํบ๎านและขยาย
เขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาภายในหมูํบ๎าน
และขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 
 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า คสล.  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อระบายน้ าทีข่ังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 178  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมูํบ๎านและขยาย
เขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

เพือ่ให๎ราษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตไฟฟูาภายในหมูํบ๎าน
และขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และ
สัญจรไปมาสะดวก 
 

กองชําง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สํองสวํางทางสาธารณะ
ทางหลวงชนบทบ๎านนาดี 
ถึง บ๎านนาชุม (นพ 4036) 

เพื่อใหร๎าษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟูาสํองสวํางทาง
สาธารณะทางหลวงชนบท
บ๎านนาดี ถึง บ๎านนาชุม  
(นพ 4036) ระยะทาง 500 
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
สัญจรไป
มาสะดวก 
ร๎อยละ 
 100 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองชําง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาสูไํรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 4 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และท า
การเกษตรสะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 179  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
แรงสูงสูํไรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสูไํรํนา
เพื่อการเกษตร บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และท า
การเกษตรสะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองชําง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาสูไํรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 9 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และท า
การเกษตรสะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

10 โครงการกํอสร๎างบล็อก
คอนเวิสด์ บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 9 

เพือ่ระบายน้ าท่ีขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างบล็อกคอนเวสิด ์
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 180  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสูไํรํนา
เพื่อการเกษตร บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และท า
การเกษตรสะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

13 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงสูไํรํนา
เพื่อการเกษตร บ๎านดอนถํอน 
หมูํที่ 12 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และท า
การเกษตรสะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างบล็อก
คอนเวิสด์ บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างบล็อกคอนเวสิด์  
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 181  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านกํอ 
หมูํที่ 13 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎ 
 

ขยายเขตไฟฟูาภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎  

กองชําง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
พร๎อมติดตั้งหม๎อแปลง 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎ 
 

ขยายเขตไฟฟูาพร๎อมตดิตั้ง
หม๎อแปลง จากหนองผือ ถึง 
ห๎วยปลาฝา บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 16 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎  

กองชําง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
หมูํที่ 1-16  
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อใหร๎าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยูํอาศัยมีไฟฟูาใช๎
และใช๎ไฟฟูาเพื่อท า 
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟูา 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
หมูํที่ 1-16  
ต าบลบ๎านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟูาใช๎ 
ร๎อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยูํ
อาศัยมีไฟฟูาใช๎และท า
การเกษตรสะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองชําง 

รวม 18  โครงการ - - 157,000,000 157,000,000 157,000,000 157,000,000 157,000,000 - - - 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 182  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย บ๎านเอื้อง  
หมูํที่ 1 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

2 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรัง บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรังทุกสาย 
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 183  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างประปา
ส าหรับบริโภคได๎  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาสะอาดใช๎
บริโภคได ๎

กํอสร๎างประปาส าหรับบริโภค
ได๎ บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าสะอาด
บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าประปา
สะอาดใช๎บรโิภคอยําง
เพียงพอและลด
คําใช๎จํายในการซื้อน้ า
บริโภค 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กข๎าม 
ล าน้ าห๎วยผึ้ง บ๎านกํอ  
หมูํที่ 2  

เพื่อใหร๎าษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข๎ามล าน้ าห๎วยผึ้ง  
บ๎านกํอ หมูํที่ 2  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน บ๎านกํอ 
หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

6 โครงการกํอสร๎างถนน 
แอสฟัสท์ติกจากสี่แยก 
บ๎านนาดี หมูํท่ี 3 ถึง  
วัดทรายค า บ๎านกํอ  
หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนแอสฟัสทต์ิก 
จากสี่แยกบ๎านนาดี หมูํที่ 3 ถึง
วัดทรายค า บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 184  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างถนน 
แอสฟัสท์ติกจาก 
บ๎านดอนถํอน ถึง บ๎านกํอ 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนแอสฟัสทต์ิกจาก 
บ๎านดอนถํอน ถึง บ๎านกํอ 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลูกรังจากบ๎านกํอ ถึง  
บ๎านห๎วยไห 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรังจากบา๎นกํอ 
ถึง บ๎านห๎วยไห กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 8 กิโลเมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างประปา
ส าหรับบริโภคได๎ บ๎านนาด ี
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาสะอาดใช๎
บริโภคได ๎

กํอสร๎างประปาส าหรับ 
บริโภคได๎ บ๎านนาดี หมูํที่ 3 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรมี
น้ าสะอาด
บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าประปา
สะอาดใช๎บรโิภคอยําง
เพียงพอและลด
คําใช๎จํายในการซื้อน้ า
บริโภค 

กองชําง  
 

10 โครงการกํอสร๎างถนน 
แอสฟัสท์ติกจาก 
บ๎านนาด ีถึง บ๎านขว๎างคลี 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนแอสฟัสทต์ิกจาก 
บ๎านนาด ีถึง บ๎านขว๎างคลี 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 185  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รอบบริเวณบํอหลวง  
บํอมน บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก
และมีถนนใช๎ทํองเที่ยว
เชิงธรรมชาต ิ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบบริเวณบํอหลวง 
บํอมน บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนสญัจรไป
มาไดส๎ะดวกและมี
ถนนใช๎ทํองเที่ยวเชิง
ธรรมชาต ิ

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ๎านหนองผือ ถึง  
บ๎านขว๎างคล ี

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ๎านหนองผือ ถึง 
บ๎านขว๎างคล ี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

14 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านดอนถํอน หมูํท่ี 5 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรัง
ตามไหลํทางเฉลี่ย 0.50 เมตร 
และวางทํอขนาด 0.40 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 186  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

16 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน บ๎านดง
ขวาง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

17 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาจากล าน้ าอูน 
สูํหมูํบ๎าน บ๎านดงขวาง  
หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาใช๎ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

กํอสร๎างระบบประปา 
จากล าน้ าอูนสูหํมูํบ๎าน บ๎านดง
ขวาง หมูํที่ 6 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

18 โครงการตํอเติมสะพาน
ข๎ามล าน้ าอูน 2 ข๎าง  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างตํอเติมสะพานข๎ามล า
น้ าอูน 2 ข๎าง บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  
 

19 โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามล าน้ าอูนใหม ํ 
บ๎านเซียงเซา  

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม
ล าน้ าอูนใหม ํบ๎านเซยีงเซา 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 187  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามล าห๎วยโคน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างสะพานข๎าม 
ล าห๎วยโคน บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 8 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  

22 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาจากล าน้ าอูนสูํ
หมูํบ๎าน บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาใช๎ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

กํอสร๎างระบบประปา 
จากล าน้ าอูนสูหํมูํบ๎าน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอปุโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

23 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านแบบผิวดิน
ขนาดใหญํ บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 8,9,14 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาใช๎ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน
แบบผิวดินขนาดใหญํ  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8,9,14 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

24 โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามล าน้ าอูน (ทําควาย)  
บ๎านนาจาน  

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างสะพานข๎ามล าน้ าอูน 
(ทําควาย) บ๎านนาจาน 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 188  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาจากล าน้ าอูนสูํ
หมูํบ๎าน บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาใช๎ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

กํอสร๎างระบบประปา 
จากล าน้ าอูนสูหํมูํบ๎าน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

26 โครงการกํอสร๎างประปา
ส าหรับบริโภคได๎  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาสะอาดใช๎
บริโภคได ๎

กํอสร๎างประปาส าหรับบริโภค
ได๎ บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าสะอาด
บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าประปา
สะอาดใช๎บรโิภคอยําง
เพียงพอและลด
คําใช๎จํายในการซื้อน้ า
บริโภค 

กองชําง  
 

27 โครงการซํอมแซมสะพาน
ข๎ามล าน้ าอูน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ซํอมแซมสะพานข๎ามล าน้ าอูน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  
 

28 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 189  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลูกรังภายในหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรังภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

จากถนนทางหลวงสายหน๎า 
วัดโพธิ์ศรี ถึง บ๎านนายเกียรต ิ  
สายเนตร กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างประปา
ส าหรับบริโภคได๎  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาสะอาดใช๎
บริโภคได ๎

กํอสร๎างประปาส าหรับบริโภค
ได๎ บ๎านหนองผือ  ม.11 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าสะอาด
บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าประปา
สะอาดใช๎บรโิภคอยําง
เพียงพอและลด
คําใช๎จํายในการซื้อน้ า
บริโภค 

กองชําง  
 

32 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านดอนถํอน- 
บ๎านหว๎ยไห-บ๎านนาค า 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ๎านดอนถํอน- 
บ๎านห๎วยไห-บ๎านนาค า 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 190  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามห๎วยขามเปีย้   
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างสะพานข๎ามห๎วย 
ขามเปี้ย  บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  
 

34 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

35 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

36 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากนา นายไล ถึง 
นา นายประมวล  แกํงเสียว 
ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 
7,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 191  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน บ๎านกํอ 
หมูํที่ 13 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

38 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง บ๎านกํอ หมูํที ่13 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง บ๎านกํอ 
หมูํที่ 13 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างถนน 
แอสฟัสทต์ิก บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนแอสฟัสทต์ิก 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามล าน้ าอูนชํวงทําควาย 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างสะพานข๎าม 
ล าน้ าอูนชํวงทําควาย  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 192  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาผิวดินจากล าน้ าอูน
สูํหมูํบ๎าน บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาใช๎ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

กํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
จากล าน้ าอูนสูหํมูํบ๎าน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

43 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

44 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาจากล าน้ าอูนสูํ
หมูํบ๎าน บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมี
น้ าประปาใช๎ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

กํอสร๎างระบบประปา 
จากล าน้ าอูนสูหํมูํบ๎าน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

45 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อระบายน้ าที่ขังใน
หมูํบ๎านและระบาย
น้ าฝนที่ตกลงมาได๎
รวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้ า  
จากแยกนางรัศมี  คะปญัญา 
ถึง สามแยกนายสุทินทร์  
ดอนเกิด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ๎านเรือน
ราษฎรน้ า 
ไมํทํวมขัง  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ าไมํทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง  
 

46 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ๎าน นางรุํงรัก มีมา 
ถึง หนองค าอ๎อ 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 193  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามล าน้ าอูน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างสะพานข๎ามล าน้ าอูน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

70,000,000 
 

70,000,000 
 

70,000,000 70,000,000 70,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  

48 โครงการตํอเติมสะพาน
ข๎ามน้ าอูน บ๎านเซียงเซา 
หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีสะพาน 
ไว๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ตํอเติมสะพานข๎ามน้ าอูน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง  
 

49 โครงการกํอสร๎างถนน 
แอสฟัสท์ติก บ๎านเซยีงเซา 
หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนแอสฟัสทต์ิก 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

50 โครงการซํอมแซมถนน 
แอสฟัสท์ติก บ๎านเซยีงเซา 
หมูํที่ 15 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

ซํอมแซมถนนแอสฟสัท์ติก 
จากบ๎าน นายราศรี   
มาตรไชยเคน ถึง บ๎าน  
นายสุรินทร์ทอน  โมเหลา 
ระยะทาง  500  เมตร 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 194  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านหนองผือ  หมูํที่ 16 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และบรโิภคอยาํง
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

กองชําง  
 

52 โครงการยกรํองถนนดิน 
รอบบํอหลวงและบํอมน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

ยกรํองถนนดิน 
รอบบํอหลวงและบํอมน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหนองผือ ถึง  
ห๎วยปลาฝา  
กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

54 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหนองผือ ถึง  
บํอกอก ยาว 1,200 เมตร  

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 195  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากตลาด SML ถึง  
ส านักสงฆ์วัดโพนสาวเอ๎ 
 กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

56 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านหนองผือ ถึง 
 บ๎านขว๎างคลี 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านหนองผือ ถึง  
บ๎านขว๎างคลี 
 กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

57 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหนองผือ ถึง นา นายเพียน 
รัตนะ กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎างถนน 
แอสฟัสท์ติก หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อให๎ราษฎรมีถนนไว๎
ใช๎สัญจรไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนแอสฟัสทต์ิก 
หมูํที่ 1-16 ต าบลบ๎านเอื้อง 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนสํง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

รวม 58  โครงการ - - 584,000,000 584,000,000 584,000,000 584,000,000 584,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองสิม 
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสิม บ๎านเอื้อง  
หมูํที่ 1 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ประทิด บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองประทิด 
บ๎านเอื้อง  หมูํที่ 1 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอก 
ห๎วยเซียงเซา ตอนลําง-
ตอนบน บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยเซยีงเซา 
ตอนลําง-ตอนบน  
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

4 โครงการขุดลอก 
หนองก๎านเหลืองตอนลําง 
บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองก๎านเหลือง
ตอนลําง บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎าง
ชลประทานระบบทํอสูบ
น้ าด๎วยไฟฟูาเพือ่
การเกษตร บ๎านเอื้อง  
หมูํที่ 1 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างชลประทานระบบทํอ
สูบน้ าด๎วยไฟฟูาเพือ่
การเกษตร บ๎านเอื้อง หมูํที่ 1 
 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกํอสร๎าง
ชลประทานแบบทํอ 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างชลประทานแบบทํอ 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างคลอง 
สํงน้ าสูํไรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านกํอ  
หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าสูํไรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 

8 โครงการขุดลอกห๎วยผึ้ง
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยผึ้งบ๎านกํอ หมูํที่ 2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

9 โครงการขุดลอก 
หนองสองห๎อง บ๎านกํอ 
หมูํที่ 2 

เพื่อใหเ๎ป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสองห๎อง  
บ๎านกํอ หมูํที่ 2 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกบํอน๎อย 
บ๎านนาดี หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกบํอน๎อย บ๎านนาดี  
หมูํที่ 3 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยแดง บ๎านนาดี  
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นห๎วยแดง 
บ๎านนาดี หมูํท่ี 3 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยจิมปลา บ๎านนาดี  
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นห๎วยจิมปลา 
บ๎านนาดี หมูํท่ี 3 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

13 โครงการขุดลอกบํอหลวง
บํอมน บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกบํอหลวงบํอมน 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตร 
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกห๎วยแดง 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยแดง บ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 4 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎น บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 4 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

16 โครงการขุดลอกห๎วย 
ขามเปี้ย บ๎านดอนถํอน 
หมูํที่ 5 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยขามเปี้ย 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

17 โครงการขุดลอกห๎วย 
หินกอง บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 5 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยหินกอง  
บ๎านดอนถํอน  หมูํที่ 5 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 201  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกํอสร๎างฝายน้ า
ล๎นห๎วยหินกอง  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นห๎วยหินกอง  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 5 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

19 โครงการขุดลอกห๎วย 
เซียงเซา บ๎านดงขวาง  
หมูํที่ 6 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยเซยีงเซา  
บ๎านดงขวาง หมูํที่ 6 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

20 โครงการขุดลอกหนอง 
ค าอ๎อ บา๎นเซียงเซา  
หมูํที่ 7 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองค าอ๎อ  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

21 โครงการขุดลอกแก๎มลิง
หนองสุริโยพร๎อมอาคาร
ประกอบ บ๎านเซียงเซา  
 

- เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 
- เพื่อให๎ราษฎรมีอาคาร
ส าหรับใช๎ท ากิจกรรม
ตํางๆ 

ขุดลอกหนองค าอ๎อ  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 
-ราษฎรมีอาคารส าหรับ
ใช๎ท ากิจกรรมตํางๆ 

กองชําง 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 202  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบ
น้ าด๎วยไฟฟูาพร๎อมระบบ
สํงน้ า บ๎านเซียงเซา 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตรอยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างสถานสีูบน้ าด๎วยไฟฟูา
พร๎อมระบบสํงน้ า  
บ๎านเซียงเซา 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎งอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างโรงสูบน้ า
ไฟฟูาล าน้ าอูน  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างโรงสูบน้ าไฟฟูา 
ล าน้ าอูน บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค 
-บริโภค  
ร๎อยละ 90 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 

24 โครงการขุดลอกห๎วยโคน 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 , 9 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห๎วยโคน 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 , 9 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎าง
ชลประทานแบบทํอ 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8,9,14 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างชลประทานแบบทํอสูํ
ไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านนาจาน ม. 8,9,14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 203  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการกํอสร๎างฝาย 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าห๎วยโคน บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 ,9 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าห๎วยโคน บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 ,9 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

27 โครงการกํอสร๎างคลองสํง
น้ าระบบไฟฟูาสูํไรํนา
การเกษตร บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 ,9 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าระบบ
ไฟฟูาสูํไรํนาการเกษตร บ๎าน
นาจาน หมูํที่ 8 ,9 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

28 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบ
น้ าด๎วยไฟฟูาพร๎อมระบบ
สํงน้ า บ๎านนาจาน 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตรอยํางเพยีงพอ 

กํอสร๎างสถานสีูบน้ าด๎วยไฟฟูา
พร๎อมระบบสํงน้ า บ๎านนาจาน 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎งอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบ
น้ าด๎วยไฟฟูาพร๎อมทํอ 
สํงน้ า ห๎วยโคน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตรอยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างสถานสีูบน้ าด๎วยไฟฟูา
พร๎อมทํอสํงน้ า ห๎วยโคน  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎งอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 204  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขุดลอกสระน้ า 
ดงหนองบัว บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกสระน้ าดงหนองบัว 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

31 โครงการขุดลอก 
หนองกระโจนชัยวาล  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8,9 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองกระโจนชัยวาล  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8,9 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบ
น้ าด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บาดาล 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตรอยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างสถานสีูบน้ าด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย์บาดาล 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 8 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎งอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบ
น้ าระบบไฟฟูาสูํพื้นที่
การเกษตร บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 9 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตรอยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างสถานสีูบน้ าระบบ
ไฟฟูาสูํพื้นที่การเกษตร  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎งอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 205  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎างคลอง 
สํงน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รอบหนองกระโจนชัยวาล  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบหนองกระโจน
ชัยวาล บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

35 โครงการขุดลอก 
ห๎วยศาลา (ห๎วยเหมือง) 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยศาลา  
(ห๎วยเหมือง) บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 9 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

36 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลเพ่ือการเกษตรของ
ราษฎร บ๎านนาจาน  
หมูํที่ 9 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อ
การเกษตรของราษฎร  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

37 โครงการขุดสระในไรํนา
เพื่อการเกษตรของราษฎร
บ๎านนาจาน หมูํที่ 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

ขุดสระในไรํนาเพื่อการเกษตร
ของราษฎรบ๎านนาจาน  
หมูํที่ 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 206  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการขุดลอกหนอง
สุริโย บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 10 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสุรโิย 
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 10 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

39 โครงการขุดลอก 
สระล ายอง บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 11 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกสระล ายอง  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างฝาย 
น้ าล๎นห๎วยโคน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นห๎วยโคน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 11 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

41 โครงการขุดลอกห๎วย 
ขามเปี้ย บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยขามเปี้ย 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

 
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 207  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการขุดลอกห๎วยผึ้ง 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยผึ้ง บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎างคลอง 
สํงน้ าสูํไรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าสูํไรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

44 โครงการกํอสร๎างทํอสํงน้ า
สูํไรํนาเพือ่การเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างทํอสํงน้ าสูไํรํนาเพื่อ
การเกษตร บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

45 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลตามไรํนาของ
ราษฎร บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบํอบาดาลตามไรํนา
ของราษฎร บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 208  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการกํอสร๎างฝาย 
น้ าล๎นห๎วยผึ้ง  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นห๎วยผึ้ง  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

47 โครงการกํอสร๎างฝาย 
น้ าล๎นห๎วยขามเปี้ย  
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นห๎วย 
ขามเปี้ย บ๎านดอนถํอน  
หมูํที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎าง
ชลประทานแบบทํอ 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างชลประทานแบบทํอสูํ
ไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านดอนถํอน หมูํที่ 12 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

49 โครงการกํอสร๎างคลองสํง
น้ าแบบทํอเหลี่ยมสูไํรํนา
เพื่อการเกษตร บ๎านกํอ 
หมูํที่ 13 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าแบบทํอ
เหลี่ยมสูไํรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 209  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการกํอสร๎าง
ชลประทานแบบทํอ 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างชลประทานแบบทํอสูํ
ไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

51 โครงการขุดลอก 
ล าห๎วยผึ้ง บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกล าห๎วยผึ้ง บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 
- ราษฎรมีแหลํงท ามา
หากิน 

กองชําง 

52 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลตามไรํนาของ
ราษฎร บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบํอบาดาลตามไรํนา
ของราษฎร บ๎านกํอ หมูํที่ 13 
จ านวน  172 บํอ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

53 โครงการขุดสระในไรํนา
เพื่อการเกษตรของราษฎร
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

ขุดสระในไรํนาเพื่อการเกษตร
ของราษฎร บ๎านกํอ หมูํที่ 13 
จ านวน  100 บอํ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง  
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 210  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการกํอสร๎างฝายหิน 
ชะลอน้ า บ๎านกํอ หมูํที่ 13 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายหินชะลอน้ า  
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

55 โครงการขุดคลองไส๎ไก ํ
บ๎านกํอ หมูํที่ 13 
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

ขุดคลองไส๎ไกํ บ๎านกํอ  
หมูํที่ 13 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

56 โครงการกํอสร๎าง
ชลประทานแบบทํอ 
สูํไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างชลประทานแบบทํอสูํ
ไรํนาเพื่อการเกษตร 
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและ
ท าเกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

57 โครงการกํอสร๎างคลองสํง
น้ าระบบไฟฟูาสูํไรํนา
การเกษตร บ๎านนาจาน 
หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าระบบ
ไฟฟูาสูํไรํนาการเกษตร  
บ๎านนาจาน หมูํที่ 14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ าอุปโภค
และท า
เกษตร 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และใช๎ท าการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 211  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 15 
 

เพือ่ให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายชะลอน้ า  
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง 

59 โครงการขุดลอกบํอหลวง  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16  
 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

ขุดลอกบํอหลวง  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

60 โครงการขุดลอกบํอมน  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

ขุดลอกบํอมน บ๎านหนองผือ 
หมูํที่ 16 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

61 โครงการขุดลอกห๎วย
ปลาฝา บ๎านหนองผือ  
หมูํที่ 16 

เพื่อให๎เป็นแหลํงท ามา
หากินและใช๎น้ าท า
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห๎วยปลาฝา 
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16  
 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

  
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 212  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการกํอสร๎างฝาย 
น้ าล๎น หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมนี้ า
ใช๎อุปโภค-
บริโภคและ
ท าการเกษตร
ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

63 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลตามไรํนาของ
ราษฎร หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ า
อุปโภคและท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบํอบาดาลตามไรํนา
ของราษฎร  หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง 

64 โครงการขุดสระในไรํนา
เพื่อการเกษตรของ
ราษฎรหมูํที่ 1-16  
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

ขุดสระในไรํนาเพื่อการเกษตร
ของราษฎร  หมูํที ่1-16  
ต าบลบ๎านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค
และท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งอยํางเพียงพอ 

กองชําง  
 

65 โครงการขุดคลองไส๎ไก ํ
หมูํที่ 1-16  
ต าบลบ๎านเอื้อง 

เพื่อให๎ราษฎรมีน้ าใช๎ใน
ฤดูแล๎งและท า
การเกษตร 

ขุดคลองไส๎ไกํ หมูํที่ 1-16  
ต าบลบ๎านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ า
ใช๎อุปโภค
และท า
การเกษตร 
 ร๎อยละ 80 

ราษฎรมีน้ าใช๎ในฤดู
แล๎งและท าการเกษตร 

กองชําง  
 

รวม 65  โครงการ - - 932,000,000 932,000,000 932,000,000 932,000,000 932,000,000 - - - 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 213  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ปลูกเห็ดนางฟูา 

เพื่ออบรมสํงเสรมิอาชีพ
ให๎กับผู๎ดูแลคนพิการ 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการ จ านวน 20 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการมรีายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ปลูกสมุนไพร 

เพื่อสํงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร,เพื่อสร๎าง
รายได๎ลดรายจํายให๎กับ
ผู๎ดูแลคนพิการ 

ผู๎ดูแลคนพิการ 
จ านวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ผู๎ดูแลคนพิการมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 214  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรมท า 
ขนมไทย 

เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ผู๎ดูแลคนพิการและคน
พิการ 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการ จ านวน 25 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการมรีายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการสอนพับเหรยีญ
โปรยทานของคนพิการ 

เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ผู๎ดูแลคนพิการและคน
พิการ 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการ จ านวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการมรีายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรม
สํงเสริมอาชีพให๎กับ
ผู๎สูงอายุ คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 

เพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับ
ผู๎สูงอายุ คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎มีอาชีพ
และเกดิรายได๎ในการ
ครองชีพ 

ผู๎สูงอายุ คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส  หมูํที่ 1-16 
ต าบลบ๎านเอื้อง 

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ผู๎สูงอายุ คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส มีอาชีพ
และมรีายได๎เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 

รวม 5  โครงการ - - 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 215  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านหนองผือ 
 

- เพื่อกํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 
- เพื่อใช๎เป็นสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนให๎กับ
นักเรียน 

กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ๎านหนองผือ 
 

3,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียนมี
สถานที่
เรียนหนังสือ 
ร๎อยละ 100 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ีรองรับ
เด็กนักเรียนมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 
กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลบ๎านเอื้อง 

- เพื่อกํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 
- เพื่อใช๎เปน็สถานท่ี
จัดการเรียนการสอนให๎กับ
นักเรียน 

กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในต าบลบ๎านเอื้อง  
 

8,000,000 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 นักเรียนมี
สถานที่
เรียนหนังสือ 
ร๎อยละ 100 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได๎มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ีรองรับ
เด็กนักเรียนมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 216  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬาภายในต าบล 
บ๎านเอือ้ง หมูํที่ 1-16 

- เพื่อกํอสร๎างสนามกีฬา
ให๎ได๎มาตรฐาน 
- เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ 

กํอสร๎างสนามกีฬา 
ภายในต าบลบ๎านเอื้อง  
หมูํที่ 1-16 (ตามแบบ  
อบต.บ๎านเอื้อง ก าหนด) 

50,000,000 
 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ราษฎร
สุขภาพ
แข็งแรง 
ร๎อยละ 80 

- มีสนามกีฬาส าหรับ
เลํนกีฬาตํางๆที่ได๎
มาตรฐาน 
-ราษฎรมสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรงและ
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลัด 
กองชําง 

รวม 3  โครงการ - - 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 - - - 
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หน้า 217  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ผู๎ดูแลคนพิการประเภท 
ทางการเคลื่อนไหว 
(ติดเตยีง) 

เพื่อให๎ความรู๎ผูด๎ูแลคน
พิการทางการ
เคลื่อนไหว 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการ จ านวน 50 คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร๎อยละ 90 
คนพิการ
ได๎รับการ
ดูแลอยําง
ถูกวิธี 

ผู๎ดูแลคนพิการและผู๎
พิการไดร๎ับความรู๎ใน
การดูแลคนพิการตดิ
เตียง 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขํายผู๎ดูแลคนพิการ
ประจ าหมูํบ๎าน 

เพื่อสร๎างเครือขํายผูด๎ูแล
คนพิการประจ าหมูํบ๎าน 

ผู๎ดูแลคนพิการ  
จ านวน 120 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละ 90 
มีเครือขําย
ประจ า
หมูํบ๎าน 

มีเครือขํายผู๎ดูแลคน
พิการประจ าหมูํบ๎าน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 218  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแบํงปันรอยยิ้ม
ให๎เพื่อนคนพิการ 

เพื่อชํวยเหลือสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

คนพิการ จ านวน 38 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
ผู๎พิการ
ได๎รับการ
แบํงปัน
ร๎อยยิ้ม 

ผู๎พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของผู๎พิการและผู๎ดูแล 
ผู๎พิการ 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของผู๎
พิการและผู๎ดูแลคน
พิการ 

ผู๎พิการและผูด๎ูแล 
ผู๎พิการ จ านวน 100 คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร๎อยละ 90 
ผู๎พิการ
และผูด๎ูแล 
ผู๎พิการ  
 มีความรู๎
ความ
เข๎าใจ 

ผู๎ดูแลคนพิการและ 
ผู๎พิการมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องสิทธิโยชน์
ของผู๎พิการและผู๎ดูแล
คนพิการ 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการปรับ
สภาพแวดล๎อมท่ีอยูํ
อาศัยให๎กับคนพิการ 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
บ๎านผู๎พิการ,เพื่อให๎คน
พิการมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู๎พิการ จ านวน 16 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 90  
ผู๎พิการมี
สภาพแวด 
ล๎อมท่ีอยูํ
อาศัยดีขึ้น 

ผู๎พิการมีที่อยูํอาศยัที่
เหมาะสมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

รวม 5  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 
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หน้า 219  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมตํอเติมที่อยูํ
อาศัยส าหรับผูส๎ูงอายุ  
ผู๎พิการ ผูย๎ากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส  

เพื่อชํวยเหลือผูส๎ูงอายุ  
ผู๎พิการ ผูย๎ากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส 
ให๎มทีี่อยูํอาศัยมั่นคง 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส ท่ีขอรับการ
ชํวยเหลือ ในเขตต าบล 
บ๎านเอื้อง 

  100,000 100,000 100,000 ราษฎรมีที่
อยูํอาศัย
มั่นคง 
ร๎อยละ 80 

ราษฎรผู๎สูงอายุ  
ผู๎พิการ ผูย๎ากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส มีที่อยูํ
อาศัยท่ีมั่นคง 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

รวม 1  โครงการ - -   100,000 100,000 100,000 - - - 
 

 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 220  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์   
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ให๎ได๎
มาตรฐาน ส าหรบัใช๎ 
จัดกิจกรรมตํางๆ ของ 
อบต. และชุมชน 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์   
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 15 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน ์
ร๎อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได๎มาตรฐาน ส าหรับ
ใช๎จัดกิจกรรมตํางๆ 
ของ อบต. และชุมชน 

กองชําง 
 

2 โครงการกํอสร๎าง 
อาคารเอนกประสงค์   
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 

เพื่อกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ให๎ได๎
มาตรฐาน ส าหรบัใช๎ 
จัดกิจกรรมตํางๆ ของ 
อบต. และชุมชน 

กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์  
กว๎าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร  
บ๎านหนองผือ หมูํที่ 16 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎร
ได๎รับ
ประโยชน ์
ร๎อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได๎มาตรฐาน ส าหรับ
ใช๎จัดกิจกรรมตํางๆ 
ของ อบต. และชุมชน 

กองชําง 
 

รวม 2  โครงการ - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - - 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 221  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมหนอง
กุดอ๎อเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
บ๎านเซียงเซา หมูํที่ 7 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
ทางธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
หนองกุดอ๎อ  บ๎านเซียงเซา  
หมูํที่ 7 ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มี
นักทํองเที่ยว
มาเที่ยวชม 
ร๎อยละ 80 

มีแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของต าบล
และมีนักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น สร๎างรายได๎
ให๎กับราษฎรในชุมชน 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 

2 โครงการหาดทรายเทียม  
(ทะเลจ าลอง)  
บ๎านหนองผือ  หมูํที่ 16 
 
 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
ทางธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
หนองผือ บึงหลวงให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยว 
บ๎านหนองผือ  หมูํที่ 16 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มี
นักทํองเที่ยว
มาเที่ยวชม 
ร๎อยละ 80 

มีแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของต าบล
และมีนักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น สร๎างรายได๎
ให๎กับราษฎรในชุมชน 

ส านักปลดั 
กองชําง 

 
 

รวม 2  โครงการ - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - - - 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 222  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 223  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา  แบบหมูํ 7   
จ านวน 2 ชุด 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

10,000     ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา  แบบหมูํ 9   
จ านวน 1 ชุด 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ของส านักงบประมาณ) 

8,500     ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๎บุ๏ก 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 
เครื่อง (การจัดหาตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

42,000 42,000 44,000 44,000 44,000 ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



หน้า 224  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED 
ขาวด า (18 หน๎า/นาที)  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

6,600 5,200 7,800 5,200 5,200 ส านักปลดั 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 225  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
จ านวน 1 เครื่อง (การจัดหาตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

  8,000 8,000 8,000 ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 226  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์   
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเ์ดียว 
สามารถตํอกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ 
จากคอมพิวเตอร์และวดิีโอ 
2) ใช๎ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับ
ความละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดคําความ
สํองสวํางขั้นต่ า 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ของส านักงบประมาณ) 

42,500     ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 227  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร๎อมไมค์  เคลื่อนท่ี 
จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียด ดังนี้ 
1.เครื่องขยายเสียงล๎อลาก ล าโพง 
   ขนาด 15 น้ิว 
2. ก าลังขยายเสยีง 300 วัตต ์
3. ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว 
4. รองรับ USB 
5. สามารถชารจ์ไฟในตัวใช๎งานได ๎ 
3-4 ช่ัวโมง 
6. ใช๎ไฟ AC Main 220 VAC, 50Hz / 
12VDC 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

10,000     ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 228  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน รถยนต์ เครื่องปรบัอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลดั 

10 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช๎กระดาษ
ธรรมดา  จ านวน  1  เครื่อง 
สํงเอกสารไดค๎รั้งละ 20 แผํน 
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ  
โทรภาพ 
2) ความเร็วในการสํงเอกสารไมเํกนิ
กวํา 6 วินาทีตํอแผน 
3) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดสํง
เอกสารขั้นต่ า 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ ของส านักงบประมาณ) 

18,000     กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 229  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

12 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
(การจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

  44,000 44,000 44,000 ส านักปลดั 

13 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า (18 หน๎า/นาที)  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

6,600 3,300 5,200 5,200 5,200 กองคลัง 

แบบ ผ.03 



หน้า 230  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป  จ านวน  1  เครื่อง     
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ 
ไมํน๎อยกวํา 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํน๎อยกวํา
กระดาษขนาด A4 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา  
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

3,100     กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 231  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

9,000     กองคลัง 

16 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน รถยนต์ เครื่องปรบัอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 232  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)  
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติเฉพาะสังเขป 
1) ระดับความละเอยีด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ (Resolution) 1920 X 1080 
พิกเซล 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นจอภาพขั้นต่ า  32  นิ้ว 
3) แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ  LED 
Backlight 
4) ชํองตํอ  HDMI  ไมํน๎อยกวาํ 2 
ชํองสัญญาณ  เพื่อการเชื่อมตํอสัญญาณและ
เสียง 
5) ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํองสัญญาณ 
รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
6) มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว 
(การจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ) 

13,000     ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 233  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน รถน้ าดับเพลิง รถพยาบาลฉุกเฉิน  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

19 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

จัดซื้อกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช๎
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลดั 

20 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซ้ือเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัต ิ
(AED) รายละเอยีดดังนี้ 
1.มีลักษณะรูปคลื่นในการกระตุกหวัใจแบบ 
Biphasic Waveforrn 
2.มีระบบเสียงให๎ค าแนะน าการใช๎เครื่องและ
ข๎อความ ขั้นตอนการใช๎งานขณะชํวยเหลือ
ผู๎ปุวย 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 234  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    3.ให๎พลังงานในการกระตกุหัวใจไดอ๎ยําง
เหมาะสม ได๎ตั้งแตํ 150j ถึง 360j 
4.ระบบตรวจจับคลื่นหัวใจ VF และ VT(VF/VT 
detection) 
5.มีจอภาพแบบ LCD Switch able Backlight 
แสดงขอ๎ความการใช๎งานทีด่๎านหน๎าเครือ่งขนาด
เครื่อง  มนี้ าหนกั  
3.1 กก. 
6.ใช๎แผนอเิลก็โทรดแบบ Non – Polarized 
electrode โดยมีให๎เลือกใช๎งานได๎ 2 ขนาดคือ
ผู๎ใหญํและเด็ก 
7.สามารถเลือกการใช๎งาน Shock ได๎ โดยกดปุุม 
Shock เพียงปุุมเดียวหลังจากเครื่องท าการ
วิเคราะห์ผู๎ปุวยเสร็จสิน้แลว๎ 
8.แสดงคําตําง ๆ และขั้นตอนการใช๎งานดว๎ย
เสียงและผู๎ใชท๎ราบและมีผลแสดงทีจ่อ Display 
9.มีปุุมควบคุมการท างานอยํูด๎านหน๎าของ
ตัวเครือ่ง 
10.เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกา 
(จัดหาส ารวจคุณสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ) 

      

แบบ ผ.03 



หน้า 235  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด รายละเอียด ดังน้ี 
1.ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว 
2.สายออกซิเจน(Nasal cannula) 
3.สายออกซิเจน(Mask with tubing) 
(จัดหาส ารวจคุณสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ) 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักปลดั 

22 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อเครื่องผลติออกซิเจน ขนาด  
5  ลิตร  จ านวน 2 เครื่อง  
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 
 

23 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อชุดดับเพลิง  จ านวน  4  ชุด 
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 



หน้า 236  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อถังดับเพลิง ถังดับเพลิงผงเคมี
แห๎ง  ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 32 ถัง 
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดปรับฝอย 
จ านวน 1 ชุด  
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลดั 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อสายสํงน้ าดับเพลิงแบบใย
สังเคราะห์ พร๎อมข๎อตํอ ขนาด 1.5 น้ิว  
จ านวน 2 เส๎น 
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ)  

 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 237  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง  
มอเตอรไ์ฟฟูา สูบน้ าได ๎1,130 ลิตรตํอ
นาที จ านวน 2 เครื่อง 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 36,400 36,400 36,400 36,400 ส านักปลดั 

28 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง  
เครื่องยนต์เบนซิน  สบูน้ าได ๎1,000 
ลติรตํอนาที ขนาด 5 แรงม๎า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 9,100 9,100 9,100 9,100 ส านักปลดั 

29 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสํง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอก
สูบ ไมตํ่ ากวํา 6,000 ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไมํต่ ากวํา 170 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า  
จ านวน  1  คัน 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 



หน้า 238  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไมํต่ ากวํา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล๎อ 
 - แบบธรรมดา 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ของส านักงบประมาณ) 

 575,000 575,000 575,000 575,000 ส านักปลดั 

31 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๎บุ๏ก 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1  
เครื่อง (การจัดหาตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 239  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอรห์รอื
ชนิด LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที)  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

  5,200 5,200 5,200 ส านักปลดั 

33 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อชุดประดาน้ า (Scupa)  
พร๎อมอุปกรณค์รบชุด จ านวน 4 ชุด 
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 240,000 240,000 240,000 240,000 ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 240  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อเลื่อยโซํยนต์ ตัดแตํงกิ่งไม๎  
เลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ ํ 
ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซนิ  
2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม๎า   
จ านวน 2 เครื่อง 
(จัดหาส ารวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 
 

35 การศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๎บุ๏ก 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1  
เครื่อง (การจัดหาตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 21,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดั 

 
 

 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 241  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 การศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
จ านวน 1 เครื่อง (การจัดหาตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

  8,000 8,000 8,000 ส านักปลดั 

37 การศึกษา คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 

38 สาธารณสุข คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน  เครื่องพํนหมอกควัน ฯลฯ 

10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

39 สังคมสงเคราะห ์ คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



หน้า 242  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 สังคมสงเคราะห ์ คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้ออุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง 
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

  1,400 1,400 1,400 ส านักปลดั 

41 สังคมสงเคราะห ์ คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จ านวน 2 คัน 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

  15,000 15,000 15,000 ส านักปลดั 

42 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อเทปวัดระยะ  ขนาด  50  เมตร 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชําง 

43 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อกล๎องระดับ ขนาดก าลังขยาย 
24 เทํา จ านวน 1 ชุด 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ของส านักงบประมาณ) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองชําง 

แบบ ผ.03 



หน้า 243  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อไมส๎ต๏าฟ แบบชัก ขนาด 4 เมตร 
จ านวน 1 อัน 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 กองชําง 

45 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อกล๎องวัดมมุ  แบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
ชนิดอํานคํามุมได๎ละเอียด 5 พิลิปดา  
(ระบบอัตโนมัต ิ) จ านวน  1  ชุด 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ของส านักงบประมาณ) 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 กองชําง 

46 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)   
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชําง 

 

แบบ ผ.03 



หน้า 244  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านเอื้อง     

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๎บุ๏ก 
ส าหรับงานประมวลผล    
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 21,000 44,000 22,000 22,000 กองชําง 

48 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอรห์รอื
ชนิด LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที)  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

  2,600 2,600 2,600 กองชําง 

49 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
จ านวน 1 เครื่อง (การจัดหาตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 
ของกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม) 

  8,000 8,000 8,000 กองชําง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 

จ านวน 1 เครื่อง 

(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

7,900     กองชําง 

51 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกยกเทได๎ติดตั้งเครื่อง
ทํุนแรง (เครนพับ) 
พร๎อมกระเช๎าซํอมไฟฟูาพร๎อมอุปกรณ์
สนับสนุนการท างาน จ านวน 1 คัน 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ) 

  2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองชําง 

52 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน รถยนต์ เครื่องปรบัอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเต็นท์  จ านวน 4 หลัง 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ๎งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

  80,000 80,000 80,000 กองชําง 

54 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์
ตํางๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เชํน รถบรรทุกขยะ รถยนต์ ฯลฯ   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

55 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กํอสร๎าง จัดซื้อรถตักหนา๎ขุดหลัง   
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล๎อ จ านวน 1 คัน 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ของส านักงบประมาณ) 

 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 กองชําง 

56 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กํอสร๎าง จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต  โดยมีก าลังไฟฟูา
ไมํน๎อยกวาํ 1,510 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบัติและราคาตาม
ท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ) 

  35,000 35,000 35,000 กองชําง 

 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กํอสร๎าง จัดซื้อเครื่องตดัคอนกรตี  โดยมีขนาด 
ไมํน๎อยกวํา 9 แรงม๎า จ านวน 1 เครื่อง 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไมํมีก าหนดไว๎ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

  45,000 45,000 45,000 กองชําง 

58 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กํอสร๎าง จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรตี  โดยมี
เครื่องยนต์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า 
พร๎อมดอกเจาะ  จ านวน 1 เครื่อง 
(การจัดหาส ารวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท๎องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไมํมีก าหนดไว๎ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

  97,000 97,000 97,000 กองชําง 

รวม 1,950,600 8,693,400 11,571,100 11,568,500 11,568,500  

แบบ ผ.03 
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  ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะต๎องด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่ นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม2562 เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล  
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลทีช่ํวยให๎ทราบถึงความกา๎วหน๎าในการด าเนนิงานวําแผนงานหรือโครงการ 

ที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็นอยํางไร น าไปสูํความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว๎หรือไมํ มีผลส าเร็จมากน๎อย เพียงใด
เมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมาย หากมีความลําช๎ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได๎รับการแก๎ไขด๎วยวิธีการใด เพื่อให๎
โครงการดังกลําวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
 1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ซึ่งผู๎รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู๎ก ากับตัวชี้วัด       

2) การเบิกจํายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอ้ือง จะน าข๎อมูลทีไ่ด๎จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช๎ 

ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ และเปูาหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนพฒันาท๎องถิ่น  
ให๎สามารถตอบสนองและแก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชนเปน็สิ่งส าคัญ  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  1  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารสํวนต าบล ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของ องค์การบริหารสํวนต าบล ในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตีํอการให๎บริการ 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาทีล่ําช๎า เพราะการด าเนนิงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวนต๎องผําน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ๎อน 
 2.  ปัญหาบางเร่ืองอาจไมไํด๎รับการแก๎ไข เนื่องจากระเบียบกฎหมายมีข๎อจ ากัด  ท าให๎องค์การบริหาร

สํวนต าบล สามารถแก๎ไขได๎ตามอ านาจหนา๎ที่เทํานั้น 
 3.  งบประมาณด าเนนิโครงการมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของราษฎรในพื้นที่ 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณาใช๎แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามาเปน็กรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท๎องถิ่นและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ

ด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารสํวนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละ

ด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 
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