
หน้า 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

 

 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 

 

 
 

แบบ ผ.01 



หน้า 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการเกษตร 

 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

2 
49 
3 

 

1,000,000 
54,507,800 
5,047,700 

 

2 
49 
3 

 

1,000,000 
72,668,300 
5,047,700 

 

2 
49 
3 

 

1,000,000 
72,668,300 
5,047,700 

 

6 
147 
9 

 

3,000,000 
199,844,400 
15,143,100 

รวม - - - - 54 60,555,500 54 78,716,000 54 78,716,000 162 217,987,500 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
2,199,700 

 
5 

 
2,199,700 

 
5 
 

 
2,199,700 

 
15 

 

6,599,100 

รวม - - - - 5 2,199,700 5 2,199,700 5 2,199,700 15 6,599,100 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผ.01 



หน้า 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
และสาธารณสขุ 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมทัง้สิ้น - - - - 59 62,755,200 59 80,915,700 59 80,915,700 177 224,586,600 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 



หน้า 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1 พ.ศ.2563 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
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 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ำทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนที่ตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 40x40 
เซนติเมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

2 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ำทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนที่ตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10  

ขนาดกว้าง 0.40x0.40 เมตร  
ยาว 256 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

รวม 2  โครงการ - -   1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาทั้งระบบ บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
บ้านเอือ้ง หมู่ที ่1 ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์
เมตร สูง 15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านเอื้อง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง  
4 เมตร ยาว 186 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
สายบ้านเอื้อง ถึง ป่าช้า
สาธารณประโยชน์ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านเอื้อง ถึง ป่าช้า
สาธารณประโยชน์ บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
สายบ้านเอื้อง ถึง  
สามแยกบ้านดงขวาง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
สายบ้านเอือ้ง ถึง สามแยก
บ้านดงขวาง 
 

  5,639,800 5,639,800 5,639,800 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 
สายจากบ้าน  
นางสาวสิริวรรณ  เพ็งคำ 
ถึง บ้าน นายอรรถกร   
แจ่มสุวรรณ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนสง่ผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ 2   
สายจากบ้าน นางสาวสิริวรรณ  
เพ็งคำ ถึง บ้าน นายอรรถกร  
แจ่มสุวรรณ ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 
สายจากบ้าน  
นายสุวิทย์  สุวรรณชัยรบ 
ถึง บ้าน นายกลไกล   
อุสาพรม 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ 2  
สายจากบ้าน  
นายสุวิทย์  สุวรรณชัยรบ ถึง 
บ้าน นายกลไกล  อุสาพรม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านกอ่ หมู่ที่ 2  
สายบ้านก่อ ถึง  
บ้านขว้างคล ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านก่อ หมู่ที่ 2  
สายบ้านก่อ ถึง บ้านขว้างคล ี

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2  
สายบ้านก่อ ถึง ห้วยผึ้ง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านก่อ หมูท่ี่ 2  
สายบ้านก่อ ถึง ห้วยผึ้ง 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านก่อ  
หมู่ที่ 2 ถึง บ้านห้วยไห  
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ  
หมู่ที ่2 ถึง บ้านห้วยไห  
ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 6,200 เมตร 

   6,339,300 6,339,300 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาดี หมู่ที่ 3 ถึง 
ข้างวัดทรายศรี สามแยก
นา นายกัน   เอื้องไข 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที ่3 
ถึงข้างวัดทรายศรี สามแยกนา 
นายกัน   เอื้องไข 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาดี หมู่ที่ 3 ถึง 
สามแยกทีน่า  
นายวิรัช   อินทริง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 3 
ถึง สามแยกทีน่า  
นายวิรัช   อินทริง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาด ีหมู่ที่ 3  
สายบ้านนาดี ถึง 
อบต.บ้านเอื้อง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
สายบ้านนาดี ถึง 
อบต.บ้านเอื้อง 

  11,581,800 11,581,800 11,581,800 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
สายบ้านนาดี ถึง 
บ้านขวา้งคล ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
สายบ้านนาดี ถึง บ้านขวา้งคลี 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
สายฮ่องเชือก ถึง 
ห้วยกินปลา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
สายฮ่องเชือก ถึง ห้วยกินปลา 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 
สายประปาหมูบ่้าน ถึง 
ภูกระแต 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 
สายประปาหมูบ่้าน ถึง 
ภูกระแต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผือ ถึง 
บ่อควายตาย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผือ ถึง  
บ่อควายตาย ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้่าน 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
ถังประปาความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร สูง 12 เมตร งานขยาย
ท่อเมน จำนวน 80 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
สายจากบ้าน นางวัน  
ภักดี ถึง ที่พักสงฆ์ป่าช้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 
สายจากบ้าน นางวัน  ภักดี ถึง 
ทีพั่กสงฆ์ป่าช้า ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
สายจากบ้าน นางสพ  
ต้อยสิมมา ถึง บ้าน 
นางหวาน   ศรีวังไสย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
สายจากบ้าน นางสพ   
ต้อยสิมมา ถึง บ้าน นางหวาน 
ศรีวังไสย ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6  
สายบ้าน นายแหลว   
สิงห์งอย ถึง บ้าน  
นายนนท์   เรือนนา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที ่6  
สายบ้าน นายแหลว   
สิงห์งอย ถึง บ้าน นายนนท์  
เรือนนา ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6  
สาย บ้าน นายธวัชชัย  
เรือนนา ถึง บ้าน  
นางสาวอิสรีย์  เรือนนา 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที ่6  
สาย บ้าน นายธวัชชัย   
เรือนนา ถึง บ้าน  
นางสาวอิสรีย์  เรือนนา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6  
สาย บ้าน นายธงชัย  
เรือนนา ถึง บ้าน  
นายเลียม   เรือนนา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที ่6  
สาย บ้าน นายธงชัย  เรือนนา 
ถึง บ้าน นายเลียม  เรือนนา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7  
สาย ข้างตลาด SML  
บ้านเซียงเซา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7  
สาย ข้างตลาด SML  
บ้านเซียงเซา ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจาก พรศักดิ์รถบ้าน 
ถึง ดอนปู่ตา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจาก พรศักดิ์รถบ้าน ถึง 
ดอนปู่ตา ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจากร้านศรสีุธรรม ถึง 
ห้วยโคน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจากร้านศรสีุธรรม ถึง 
ห้วยโคน ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจากสถานีไฟฟ้าย่อย 
ถึง ดงหนองบัว 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจากสถานีไฟฟ้าย่อย ถึง 
ดงหนองบัว ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจากบ้าน นายศรีทวน
งามนาศรี ถึง สำนักสงฆ์
ซำโพธิ ์

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
สายจากบ้าน นายศรีทวนงาม
นาศรี ถึง สำนักสงฆ์ซำโพธ์ิ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9  
สายจากบ้าน น.ส.เมธาน ี 
ต้นกันยา ถึง ท่ีดิน  
นางแหวน  ต้นกันยา 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่9 
สายจากบ้าน น.ส.เมธาน ี  
ต้นกันยา ถึง ท่ีดิน  
นางแหวน  ต้นกันยา 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9  
สายห้วยศาลา ถึง วัดป่า
สวุรรณนาราม 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่9 
สายห้วยศาลา ถึง วัดป่า
สวุรรณนาราม ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 186 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9  
สายจากบ้าน นายณรงค์
โสภานำ้ ถึง ทางหลวง
แผ่นดิน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่9  
สายจากบ้าน นายณรงค์โสภา
น้ำ ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่10 สู่พื้นท่ี
การเกษตร 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเซยีงเซา  
หมู่ที ่10 สู่พื้นท่ีการเกษตร  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองผือ  
หมู่ที ่11 ถึง วัดโพนสาวเอ้ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองผือ  
หมู่ที ่11 ถึง วัดโพนสาวเอ้  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองผือ  
หมู่ที ่11 ถึง ทางหลวง
ชนบท 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองผือ  
หมู่ที ่11 ถึง ทางหลวงชนบท  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
วัดโพนสาวเอ ้

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที ่11  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
วัดโพนสาวเอ ้

  3,169,800 3,169,800 3,169,800 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12  
สายบ้านดอนถ่อน ถึง  
บ้านห้วยไห 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12  
สายบ้านดอนถ่อน ถึง  
บ้านห้วยไห ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12  
สายจากบ้าน นายแหวน   
วงนาศรี ถึง ท่าล้อ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12  
สายจากบ้าน นายแหวน  
วงนาศรี ถึง ท่าล้อ ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 186 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13  
สายทางเข้าสำนักสงฆ ์
บ้านก่อ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายทางเข้าสำนักสงฆ ์
บ้านก่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13  
สายหน้าบ้าน นายวรรณนี 
ภักดี ถึง หน้าบ้าน  
นายสกล  เพ็งคำ   
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายหนา้บ้าน นายวรรณนี 
ภักดี ถึง หน้าบ้าน นายสกล  
เพ็งคำ  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายจากบ้าน นายบรรเลง   
กิตติศรีวรพันธ ์ถึง ซำก่อ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายจากบ้าน นายบรรเลง   
กิตติศรีวรพันธ ์ถึง ซำก่อ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายจากทางหลวงชนบท   
ถึง บ้านเอื้อง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายจากบ้าน นายบรรเลง   
กิตติศรีวรพันธ ์ถึง ซำก่อ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  3,704,900 3,704,900 3,704,900 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14  
สายจากบ้าน นายวาสนา 
บุญเลศิ ถึง สวน นางแถว  
รูปสาย   
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่14  
สายจากบ้าน นายวาสนา  
บุญเลศิ ถึง สวน นางแถว  
รูปสาย  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14  
สายจากบ้าน นายสมจิตร 
เรืองฤทธิ ์ถึง บ้าน  
นางนิมล   โสภาน้ำ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่14  
สายจากบ้าน นายสมจิตร 
เรืองฤทธิ ์ถึง บ้าน  
นางนิมล   โสภาน้ำ  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14  
สายจากบ้าน นายหารศึก 
โสภานำ้ ถึง สวน นายสามี  
ต้นกันยา   
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่14  
สายจากบ้าน นายหารศึก 
โสภานำ้ ถึง สวน นายสามี  
ต้นกันยา ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15  
สายจากบ้าน นายเรืองเดช
บุณรังศรี ถึง สวนยาง 
นายยุทธพันธ์   ภักดี   
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15  
สายจากบ้าน นายเรืองเดช 
บุณรังศรี ถึง สวนยาง 
นายยุทธพันธ ์ ภักดี  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15  
สายจากบ้าน นายราศรี
มาตไชยเคน ถึง บ้าน 
นางสุรินทร์ทอน  โมเหลา   
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15  
สายจากบ้าน นายราศ ี
มาตไชยเคน ถึง บ้าน 
นางสุรินทร์ทอน  โมเหลา  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านสร้างแก้ว 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านสร้างแก้ว ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านสร้างแก้ว 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านสร้างแก้ว 

  9,611,500 9,611,500 9,611,500 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านนาเต่า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่16 สายบ้านหนองผือ  
ถึง บ้านนาเต่า 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
ห้วยปลาฝา 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
ห้วยปลาฝา ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

   11,821,200 11,821,200 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 49  โครงการ - - - - 54,507,800 72,668,300 72,668,300 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1 พ.ศ.2563 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        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
ก้านเหลืองเก็บกักน้ำเพื่อ
การเกษตร บ้านเอื้อง  
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกัก
น้ำและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองก้านเหลือง 
ขนาดกว้าง 100 เมตร  
ยาว 150 เมตร ลึก 6 เมตร 
 

  4,047,900 4,047,900 4,047,900 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 90 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนอง
สุริโยเก็บกักน้ำเพื่อ
การเกษตร บ้านเซยีงเซา  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกัก
น้ำและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสุรโิย 
ขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร 
 

  499,900 499,900 499,900 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 90 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการขุดลอกหนอง
บ่อหลวงเก็บกักน้ำเพือ่
การเกษตร  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 
 

เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกัก
น้ำและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองบ่อหลวง 
ขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร 
 

  499,900 499,900 499,900 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 90 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - - - 5,047,700 5,047,700 5,047,700 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.บ้านเอื้อง  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 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 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีพื้นท่ีใน
การตากพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ก่อสร้างลานตาก 
ขนาด 13.50x30.20 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

  199,700 199,700 199,700 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรตาก
แห้งและมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 28 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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) 

2 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีพื้นท่ีใน
การตากพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ก่อสร้างลานตาก 
ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.12 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรตาก
แห้งและมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีพืน้ท่ีใน
การตากพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ก่อสร้างลานตาก 
ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.12 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรตาก
แห้งและมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสรา้งลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีพื้นท่ีใน
การตากพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ก่อสร้างลานตาก 
ขนาดกว้าง 26 เมตร  
ยาว 186 เมตร  
หนา 0.12 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรตาก
แห้งและมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 29 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 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 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร บ้านก่อ หมู่ที ่13 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีพื้นท่ีใน
การตากพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ก่อสร้างลานตาก 
ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.12 เมตร 

  500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรตาก
แห้งและมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ - - - - 2,199,700 2,199,700 2,199,700 - - - 
 

 แบบ ผ.02/1 


