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  ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสงคราม ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงคราม
ประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 712 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625  ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4253 0703 โทรสาร 0 4253 0688  
เว็บไซต์ www.ban-ueang.go.th ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 
มกราคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือจรด   ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

ทิศใต้จรด  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม    
ทิศตะวันออกจรด  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 ทิศตะวันตกจรด  ตำบลโพนสว่าง            อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

-  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  มีทั้งหมดจำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี ้
1.  บ้านเอ้ือง  หมู่ที่ 1  
2.  บ้านก่อ  หมู่ที่ 2  
3.  บา้นนาด ี  หมู่ที่ 3  
4.  บ้านหนองผือ   หมู่ที่ 4 
5.  บ้านดอนถ่อน  หมู่ที่ 5  
6.  บ้านดงขวาง  หมู่ที่ 6  
7.  บ้านเซียงเซา  หมู่ที่ 7  
8.  บ้านนาจาน  หมู่ที่ 8  
9.  บ้านนาจาน  หมู่ที่ 9  
10. บา้นเซียงเซา  หมู่ที่ 10  
11. บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 11  
12. บ้านดอนถ่อน  หมู่ที่ 12  
13. บ้านก่อ  หมู่ที่ 13  
14. บ้านนาจาน  หมู่ที่ 14  
15. บ้านเซียงเซา  หมู่ที่ 15  
16. บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 16  
 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลบัเนินสูงเปน็บางสว่น  โดยอยู่สูงจากระดับนำ้ทะเลประมาณ  150 – 75  เมตร  
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า  ป่าละเมาะ  และเป็นป่าโปร่ง  สภาพพื้นดินเปน็ดินร่วนปนทราย ถ้าปีใดมฝีนตก
ติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดนำ้ท่วม  และจะเกิดน้ำขังในพื้นที ่ หมู่ที่  5 , 8 , 9 , 12 , 14 
 

http://www.ban-ueang.go.th/
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  

สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเอ้ือง  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู 
ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ ์ ถึง  เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนกันยายน 
ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม –  กุมภาพันธ ์
อุณหภูมิเฉลี่ย  30  - 35  องศาเซลเซียล   สูงสุดวัดไปประมาณ  40  องศาเซลเซียล 
อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย  8  -  10  องศาเซลเซียล 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดนิร่วนปนทราย  ประมาณ  75%  ดนิลูกรังประมาณ 18 % ลักษณะดินในพืน้ที่
เป็นดินเหนียวประมาณ 10% 
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  

 2.1  เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสงคราม  ระยะทางห่างจาก
อำเภอศรีสงครามประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวดันครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร 
 

 2.2  การเลือกตั้ง 
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเอ้ือง  
เป็น 1 เขตเลือกตั้ง  และแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเอ้ือง ออกเป็น  16  เขต 
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3.  ประชากร 
 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
 

ตำบล/หมู่บ้าน จำนวนบ้าน(หลัง) ประชากรชาย(คน) ประชากรหญงิ(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านเอ้ือง 287 517 556 
หมู่ที่ 2 บ้านก่อ 150 263 262 
หมู่ที่ 3 บ้านนาด ี 248 468 463 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 162 302 296 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนถ่อน 140 276 290 
หมู่ที่ 6 บ้านดงขวาง 257 465 449 
หมู่ที่ 7 บ้านเซียงเซา 139 229 218 
หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน 170 291 312 
หมู่ที่ 9 บ้านนาจาน 266 476 461 
หมู่ที่ 10 บ้านเซียงเซา 182 354 337 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองผือ 238 409 432 
หมู่ที่ 12 บ้านดอนถ่อน 173 290 281 
หมู่ที่ 13 บ้านก่อ 192 391 386 
หมู่ที่ 14 บ้านนาจาน 185 336 327 
หมู่ที่ 15 บ้านเซียงเซา 188 305 324 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองผือ 181 328 323 

รวม 3,158 5,700 5,717 
รวมทั้งสิ้น 11,417 

 
 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
 

ประชากร ประชากรชาย(คน) ประชากรหญงิ(คน) ช่วงอายุ 
ประชากรเยาวชน 1,284 1,224 อายุต่ำกว่า 18 ป ี
ประชากร 3,707 3,560 อายุ 18-59 ปี 
ประชากรผู้สูงอาย ุ 709 933 อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

รวม 5,700 5,717  
รวมทั้งสิ้น 11,417 
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4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง มีการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการค่อนข้างทั่วถึง 

โดยมีโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา  5  แห่ง  ได้แก ่
1. โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวทิยา 
2. โรงเรียนบ้านหนองผือ 
3. โรงเรียนบ้านเซียงเซา 
4. โรงเรียนบ้านดงขวาง 
5. โรงเรียนบ้านนาจาน 

โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     1   แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนเอ้ืองก่อนาดี 
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  1   แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  8  ศูนย์  ได้แก่ 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซียงเซา 

  4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 
  5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี 
  6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโนนสูง 
  7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง 
  8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ชัย 
 

 4.2  สาธารณสุข 
 คนในพื้นที่ตำบลบ้านเอ้ืองส่วนใหญ่ใช้บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐ  ได้ แก่  โรงพยาบาล 

ศรีสงคราม  นอกจากนี้หากมีการเจ็บป่ายหนักประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัด
นครพนม ในส่วนทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่ามีจำนวน 2 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซียงเซา 
 

 4.3  อาชญากรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ
ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ  ผู้นำ อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุนแรง  
 

 4.4  ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  พบมีผู้ที่เสพยาเสพติดส่วนมากจะเป็นเยาวชน  
ที่อยากรู้อยากทดลองเสพตามพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองได้ขอความร่วมมือกับทาง
ผู้นำชุมชน ประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้
เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์ป้องกัน  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอ้ือง ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

1.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปว่ยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ   
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายไดน้้อย และผู้ดอ้ยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ 

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ระบบขนส่งสาธารณะ 
 ระบบการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตตำบลบ้านเอ้ือง  ซึ่งมีการให้บริการรถโดยสารรถประจำทาง
ออกเป็น 4  หมวด  ดังนี้ 
 หมวดที่ 1  เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในเขตตำบล  ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอ้ือง ยังไม่มีการ
บริการเดินรถในหมวดนี้ 
 หมวดที่  2 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอ่ืน  ปัจจุบันในเขตตำบล 
บ้านเอ้ือง มีบริการเดินรถในหมวดนี้  1  สาย คือ สายกรุงเทพมหานคร – ศรีสงคราม – บ้านแพง (ผ่านพื้นที่ตำบล
บ้านเอ้ือง) 
 หมวดที่  3 เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด  ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอ้ือง มีบริการการ
เดินรถในหมวดนี้ 1 สาย คือ  สายบ้านแพง – ศรีสงคราม – สกลนคร (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอ้ือง) 
 หมวดที่ 4  เป็นการเดินรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านเอ้ือง   
มีบริการการเดินรถในหมวดนี้  1  สาย  คือ  สายนาหว้า  -  ศรีสงคราม  - นครพนม (ผ่านพื้นที่ตำบลบ้านเอ้ือง) 
 

5.2  การไฟฟ้า 
 

-  จำนวนหมู่บ้านทีไ่ฟฟ้าเข้าถึง  16 หมู่บ้าน 
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  3,158 ครัวเรือน 

 

5.3   การประปา 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือนประมาณ 80%  
ของครัวเรือนทั้งหมด น้ำประปาในหมู่บ้านที่ใช้เพื่อการอุปโภคในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

5.4  โทรศัพท์ 
 - ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากจะใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล ประมาณ 80% ของประชาชนทั้งหมด 
 

5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  
 

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองมีไปรษณีย์สาขาย่อยที่บุคคลเป็นเจ้าของจำนวน 1 แห่ง 
แต่ส่วนมากหน่วยงานราชการและประชาชนจะไปใช้บริการไปรษณีย์ที่อำเภอศรีสงครามหรืออำเภอใกล้เคียงพื้นที่ 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1  การเกษตร 

ประชากรในเขตตำบลบ้านเอ้ือง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่   
เลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ปลูกไม้ยูคาลิปตัส  เลี้ยงปลาและประมง เป็นต้น  โดยมีอาชีพเสริมได้แก่  รับจ้างทั่วไป  
การทอผ้า จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น 

อาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย ซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านเสริมสวย เป็นต้น  
ผลผลิตหรือสินค้า / บริการที่สำคัญของตำบล  ข้าว  ยางพารา  ซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบล  โดยมี
พ่อค้าคนกลางรับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนนำไปขายยังตลาดในอำเภอศรีสงคราม 
 

 6.2  การประมง 
ประชากรในเขตตำบลบ้านเอ้ืองทำการประมงจับปลาตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติ เช่น ลำน้ำอูน หนองน้ำ บึง 

คลอง ลำห้วย เป็นต้น เพื่อนำปลามาบริโภคในครัวเรือนและถ้าจับปลาได้ปริมาณมากก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้   
   

  6.3  การปศุศัตว์ 
 

 ประชากรในเขตตำบลบ้านเอ้ืองเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและเป็นอาชีพเสริมจำหนา่ยสร้างรายได้  
เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เป็นต้น 
 - มีฟาร์มไก ่ จำนวน     2     ฟาร์ม 
 

 6.4  การบริการ 
 

◼ สหกรณ์การยาง                      1            แห่ง 
◼ รีสอร์ท                       3                   แห่ง 
◼ ปั๊มน้ำมนัไฟฟ้า       3     แห่ง 
◼ โรงสี                           3             โรง 
◼ ร้านอาหาร                           13                 ร้าน 
◼ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ 12  ร้าน 
◼ ร้านซ่อมรถยนต ์   2  ร้าน 
◼ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง      4  ร้าน 
◼ ร้านขายของชำ  58  ร้าน 
◼ ร้านบริการลา้งรถ (คาร์แคร์)   1  ร้าน 

 

6.5  การท่องเที่ยว 
 ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ได้แก่ หนองคำอ้อ หนองสวนแตง หนองสุรโิย ลำนำ้อูน 

บ่อหลวง บ่อมน เปน็ต้น 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองมีโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน 3 แห่ง  ได้แก ่
 6.6.1 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (เงนิลงทนุ 10-100 ล้านบาทขึ้นไป) 
         - ห้างหุ้นส่วนจำกัด บา้นแพงน้ำทพิย์   วงเงิน  45,000,000  บาท 
 6.6.2 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (เงินลงทนุไม่เกิน 10 ลา้นบาทขึ้นไป) 
        - ร้านนำ้ดื่ม ช.บุญชูพาณชิย์     วงเงิน   100,000     บาท 
        - โรงน้ำดื่ม เค.เอ็น.               วงเงิน   200,000   บาท 
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6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบา้นเอ้ือง ได้รวมตัวกันจัดตั้งเปน็กลุ่มอาชีพตา่งๆ ได้แก่  กลุ่มทอผา้

มัดหมี ่กลุ่มผ้าคราม  กลุ่มจักรสาน กลุ่มผลิตปุย๋หมักอัดเม็ดชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ เป็นตน้ 
 

6.8  แรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพืน้ฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  18 – 59  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  80   

แต่ค่าแรงในพื้นที่ตำ่กว่าระดับจงัหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดา้นการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน 
ไปรับจา้งทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นทีไ่ม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน
มาก  ปัญหานีย้ังไมส่ามารถแก้ไขได้ 

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99  และร้อยละ 1 
นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด 8 แหง่ ได้แก่ 

7.1.1 วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 
7.1.2 วัดทรายคำ    บ้านก่อ หมู่ที่ 2 
7.1.3 วัดทรายศรี    บ้านนาดี หมู่ที่ 3 
7.1.4 วัดโพนสว่าง   บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 
7.1.5 วัดจอมแจ้ง   บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
7.1.6 วัดโพธิ์ชัย    บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 
7.1.7 วัดโพธิ์ศรี    บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 
7.1.8 วัดศรีโนนสูง  บา้นนาจาน หมู่ที่ 9 

 

 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
- ประเพณีบุญเดือนสาม 
- ประเพณีบุญผะเหวด 
- ประเพณีแห่น้ำสรงพระในวันสงกรานต์ 
- ประเพณีเลี้ยงปู่ตา เดือน 6 ก่อนจะลงทำนา 
- ประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
- ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา 
- ประเพณีวันลอยกระทง 
 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองได้อนุรักษณ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ 
การทำเคร่ืองจักสาร ทอเสื่อจากต้นกก ทอผ้ามัดหมี่ การทำหญ้าแฝกมุงหลังคา  การทำเกลือสินเธาว์ การทำปลารา้
การทำปลาส้ม  เป็นตน้  

ภาษาถิ่น  พูดภาษาญ้อ  80%  พูดภาษาลาว  20% 
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7.4  OTOP สินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองได้ผลติของใช้พื้นเมือง ได้แก่ การทอผา้มัดหมี่ การย้อม

ผ้าคราม สำหรับใช้ในครัวเรือนและนำไปจำหนา่ยสรา้งรายได้ เป็นสนิค้า OTOP ตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น  
งานกาชาดจังหวัดนครพนม งานเทศกาลปลาลุ่มนำ้สงคราม งานแสดงสนิค้าและนทิรรศการต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนี้
ยังมีการทำเครื่องจักสารด้วยไมไ้ผ่ ทอเสื่อจากต้นกก 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ำ 

น้ำที่ใช่ในการบริโภค นำมาจากน้ำฝน นำ้บ่อ และซื้อน้ำจากผู้ผลิตน้ำขาย  นำ้เพื่อการอุปโภคได้จากน้ำใต้ดนิ
น้ำฝน นำ้บ่อ นำ้ประปา ประชาชนในพืน้ที่ในฤดูแลง้ยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและน้ำสำหรับทำ
การเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน  หนองน้ำ ห้วย 

  

8.2  ป่าไม้ 
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอ้ืองมีป่าไม้ตามธรรมชาติ  ปา่บุง่ ปา่ทาม  
8.3  ภูเขา   
ในเขตตำบลบ้านเอ้ืองไม่มีภูเขา 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง   
ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านเอ้ืองมีทรัพยากรดิน เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนาปี นาปรังและ

เพาะปลูกทำการเกษตร หลังจากฤดูทำนาเสร็จประชาชนได้ทำการเกษตร เช่น ปลูกถั่วลิสสง ปลูกข้าวโพด ปลูก
แตงกวา ผัก เป็นต้น ทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้ทางธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำอูน  หนองน้ำ 
ห้วย เป็นแหล่งอาศัยของกุ้ง หอย ปู ปลา มีป่าบุ่ง ป่าทาม มีเห็ดเกิดตามป่าธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่ง
อาหารของคนในชุมชน 
 

9. อื่นๆ 
9.1  ประวัติความเป็นมาตำบลบ้านเอื้อง 
ตำบลบ้านเอ้ือง เป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหลวงปู่ลิงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาอาศัยอยู่ในเขต อำเภอท่าอุเทน สมัยรัชกาลที่ 3 และ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นบางส่วน  ได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเอ้ืองเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อบต.บ้านเอ้ือง) ต่อมา พ.ศ.2430 
ราษฎรในบ้านเอ้ืองเกิดโรคระบาดราษฎรเสียชีวิตจำนวนมาก  จึงได้อพยพไปตั้งบ้ านใหม่ทางทิศตะวันตกของ 
บ้านเองน้อย (ปัจจุบันบ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1)  และย้ายไปอยู่บ้านนาฮ้าง (ปัจจุบันบ้านนาดี หมู่ที่ 3) และจัดตั้งหมู่บ้าน
จนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 หมู่บ้าน ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่มี 2 ภาษา คือ ภาษาญ้อ  ภาษาอีสาน ราษฎรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์  ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนคพนม 
  

 9.2  คำขวัญตำบลบ้านเอื้อง 
ศิลปาชีพลำ้ค่า  งามตาหินขาว  เกลือสินเธาว์ชัน้ด ี

ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกมากมี  ถิ่นนีค้ือบ้านเอ้ือง 
  

 9.3  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
“ตำบลน่าอยู่  คู่คุณธรรม  สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ ” 
 
 

  



หน้า 9  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 9.4  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
       น้ำไหล    ไฟสว่าง    หนทางดี 
สุขภาพเยี่ยม           เปี่ยมด้วยการศึกษา 
รักษาสิ่งแวดล้อม           เพียบพร้อมบริการ 
 

 9.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง 
การปกครองท้องถิ่น  ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
2. พร้อมจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเอ้ือง ตามหลกัธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส โดย
เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได ้
3. ส่งเสรมิการศึกษาและพัฒนาความรู้ ในทุกระดับตัง้แต่เด็กเล็ก อนุบาล จนถึงระดบัมัธยมศึกษา ให้มีการพัฒนา
การศึกษาที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้นักเรียนได้มโีอกาสทางการศึกษาทดัเทียมกับนักเรียนใน
เมือง เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
4. ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้แต่ละกลุ่มอาชพีต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้ เพื่อให้
ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ จะส่งเสริมและพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดีขึ้น เช่น 
 5.1 การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จะจัดให้เจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวก ในการจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพ ให้ทุกหมู่บ้านและทุกเดือนตามความเหมาะสม 
 5.2 สนับสนนุกิจกรรมกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
 5.3 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
 5.4 จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 
 5.5 จัดค่ายนักเรียนและเยาวชน ปลูกฝงั คุณธรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในช่วงปิดภาคเรียน 
 5.6 จัดหาหรือสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
6. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดภาวะความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังและอนุรักษ์วฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้และปฏิบัตสิืบทอดกันต่อไป 
8. ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาและกิจกรรมแข่งขันกีฬา พร้อม
พัฒนานักกีฬาเปน็นักกีฬาอาชพีและสู่ความเป็นเลิศ 
9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระเบียบ ลดการใชปุ้๋ยเคมี 
และส่งเสริมการใชปุ้๋ยอินทรีย ์
11. พัฒนางานดา้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพและตำรวจชุมชน จัดหาเคร่ืองมือพร้อมอุปกรณ์ให้
เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เพื่อลดปญัหายาเสพติดในชุมชน 
12. ปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง ให้ดูสวยงามน่าอยู่และเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของคน
ตำบลบ้านเอ้ืองต่อไป 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 

 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน   

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                           หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 คติพจน์ประจำชาติ    “มั่นคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน” 
1. ความมั่นคง 
 หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 
2. ความมั่งค่ัง 
 หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มี
ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง 
แน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
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การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ
สร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ความย่ังยืน 
 หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามี 10 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าหมาย  ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือความเหลื่อมล้ำทางสังคม   
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่ระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
     6.1 โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     6.2 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
     6.3 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 
     6.4 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
     6.5 โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดว้ย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความสำคัญกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพื้นทีช่ลประทาน การทำปศุสัตวโ์ดยเฉพาะโคเนื้อ 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจสิติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุข 
ทุกช่วงวัย” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 4 ด้าน ได้แก ่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชือ่มโยงประเทศ 

          เพื่อนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลคา่เพิม่ทางการเกษตรและครัวปลอดภัย         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ.2566-2570) 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด     
“ เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสูอ่นุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด   
“ประชาชนมีรายได้ต่อหัว (GDP Per Capita) เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 ” 
                  (ฐานปี 62= 80,956 บาท/คน/ปี) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครพนมมี  6 ประเด็นการพัฒนา  ได้แก่ 
1  การพฒันาคุณภาพทางการทอ่งเที่ยวและบริการ 
2  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน 

4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 

5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 

 

วิสัยทัศน์     
“ เมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
 2. ส่งเสริมสนับสนนุด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 3. ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 
 8. เพิม่ขีดความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมสนับสนนุการท่องเทีย่วต่างๆ เชน่ เชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม  
วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
 2. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเพือ่สร้างความประทบัใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ 
 3. สนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและเชื่อมโยงจากท้องถิ่น/ชมุชน สู่จงัหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน 
 6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างบรูณาการและขยายพื้นทีช่ลประทาน เพื่อให้มี
น้ำเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การตลาด การค้าการลงทุน และการส่งออก 
 3. พัฒนาสนิค้าเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพสามารถยกระดับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 4. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลาง 
 5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อกำหนดราคาและต่อรองราคา 
 6. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การตลาด การค้าและการลงทนุในภูมภิาค 
 2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผา่นจุดผ่อนปรน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา้น 
 4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใตป้ระโยชน์ร่วมกันของกรอบความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชพี และผลติภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 
 7. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจฐานราก 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการมสี่วนร่วมภาค
ประชาชน สนบัสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
 3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนากับภาคส่วน
ต่างๆ สนับสนนุกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 6. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจแก่ภาคส่วนตา่งๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งเพื่อ
สนับสนนุในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา การพฒันาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนการปรับปรุงและกอ่สร้างถนนทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  

2. พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) 
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบผงัเมือง 
 4. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟา้ ประปาอย่างทั่วถึง 
 5. ส่งเสริมสนับสนนุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. ส่งเสริมการสาธารณสุข การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย นำ้เสีย และมลพิษในชุมชน 
 8. ส่งเสริม ฟื้นฟู และบำบัดทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 10. การจัดระเบียบสังคมและเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย์ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
2.1  วิสัยทัศน์ 

       “ ตำบลน่าอยู่   คู่คุณธรรม   สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ ” 
2.2  ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  มี  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 

    7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมการท่องเที่ยว 
 

2.3  เป้าประสงค์ 
 1.  ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
 2.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 3. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 4.  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้  
      สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่ 
 5.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 6.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย 
      ในครอบครัว 
 7.  การบริการด้านสุขภาพของประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 8.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
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 9.  ส่งเสริมการกีฬาและการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 10. ประชาชนได้รับความสะดวกในการช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 
 11. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ 
 12.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 13. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
 14. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
       ตรวจสอบได้ 
 15. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 16. หน่วยงานถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอกลดลง 
 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  1)  ประชาชนในเขต อบต. มีน้ำในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร เพิ่มมากข้ึนร้อยละ  80 

 2)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพืน้ฐานให้ประชาชนได้ใชบ้ริการ ร้อยละ  80  
 3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนรอ้ยละ 80   
 4)  ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ 80 มีความรู้และมีสว่นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา   
      วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา   

  5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ 50  
  6)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 50  และพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 
  7)  ชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ  80  น่าอยู่สงบสุข  

 8)  การบริหารจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 80 
9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ร้อยละ 80 
10) ประชาชนมสีุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลจากโรค ร้อยละ 80 
11) จำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบลดลง ร้อยละ 90 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

  2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนนา่อยู่อย่างสงบสุข     

  5)  การบริหารจัดการภาครัฐทีด่ีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6)  หน่วยงานถูกทักท้วงจากหนว่ยตรวจสอบภายนอกลดลง 
 

2.6  กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการก่อสร้างปรบัปรุง บำรุง รักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ท่อระบายน้ำ 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการก่อสร้าง ปรบัปรุง  บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษาแหลง่นำ้ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา้นเพิม่ผลผลติทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต 
แนวทางที่ 3 การพัฒนา สรา้งความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้าน โดยวธิีการสหกรณ์
เป็นแนวทางในการดำเนนิงาน 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาสง่เสริมการสร้างนวตักรรมดิจิทัลและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัด้านการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการสง่เสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา้นการสนับสนุนส่งเสริมศาสนาศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
แนวทางที่ 5 การพัฒนาดา้นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ วัสดุอปุกรณ์การศึกษา 
แนวทางที่ 6 การพัฒนาดา้นกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นการฟื้นฟู สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา้นการบำบัดและจัดการขยะ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นการช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดีในครอบครัวและเสริมสร้างประชาชนให้มี
สุขภาพจิตที่ด ี
แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา้นการป้องกันปัญหายาเสพติด 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
แนวทางที่ 5 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมสนับสนนุการป้องกันและควบคุมโรค 
แนวทางที่ 6 การพัฒนาดา้นสุขภาพและสวัสดิการประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา้นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดเก็บรายได้ของ  อบต. 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นการก่อสร้างปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่และเครื่องมือความสะดวก 

 แนวทางที่ 5 การพัฒนาดา้นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางที่ 6 การพัฒนาสง่เสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัและส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นส่งเสริมสนับสนนุการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
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4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

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

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 10) แผนงานการเกษตร 
 11) แผนงานการพาณิชย์ 
 12) แผนงานงบกลาง 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อบต.     

เปา้ประสงค ์ 

ตัวชีวั้ด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
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3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำป ีโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณจาก
เงินสะสม โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน  ด้วยภารกิจที่มีมากข้ึนจึงมีความ
จำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น
ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทัง้ในปจัจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่ง ใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาคม 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

จุดแข็ง ( Strength) 
1.  สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ์
2.  สภาพภูมิอากาศดี ไม่มีมลพษิ 
3.  มีข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยม 
4.  มีงานบชูาผีปู่ตา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว ้
5.  มีอาชีพสร้างรายได้ในดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  ขนมจีน  ผา้มัดหมี ่ เกลือสินเธาว ์
     อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที ่
7.  มีหินสวยงามสรา้งรายได้ให้กับราษฎร 
8.  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากว่า 2,000/ ม.ม/ปี 
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จุดอ่อน (Weakness) 
 

1.  ประชาชนยากจน มีรายไดน้อ้ยเฉลี่ยต่อคนต่อปี อยู่ในระดับต่ำ 
2.  การศึกษาต่อและการเรียนของคนในวัยเรียนยังมนี้อย 
3.  ขาดความตระหนักในเร่ือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
4.  ขาดการสร้างเครือข่ายในการรวมกลุ่มอาชีพ 
5.  การผลิตมีต้นทนุสูง 
6.  ขาดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง 

 

โอกาส  (Opportunity) 
 

 1.  นโยบายของรัฐบาลเพิ่มวิธทีางการค้า  การสง่เสริมค้าขายกบัประเทศเพื่อนบา้นมบีทบาทยิง่ขึ้น 
 2.  นโยบายของรัฐบาลให้ไทยเป็นครัวของโลก 
 

อุปสรรค ( Threat) 
 

1.  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของ อบต. กับจังหวัด  ยังไมด่ีพอ ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง  
    และสินคา้มีราคาแพง 
2.  ขาดการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก 
3.  อิทธิพลทางดา้นวฒันธรรมตะวันตกทีไ่ม่ดี ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
     ของท้องถิ่น 
4.  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและสนบัสนุนในการพัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน 
     และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการพฒันาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม  
     ยังมีน้อยมาก 

 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2543 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ 
หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้
ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มี
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตาม
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ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเร่ืองความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 
 (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อ
การยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสใน
การใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐาน
การผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อ
กีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้ าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้าน
รายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจาก
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงิน
ในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
หากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความ
เสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบ
นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลั งงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
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(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรง
มากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม สง่ผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพฒันาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 
ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต ที่ต้องเนน้ขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพทีด่ี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่รองรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกนัทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยัง่ยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยนื ส่งเสริม
ให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเปน็หุ้นสว่นเพื่อ 
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ส่วนที ่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
สำนักปลัด 
 

กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3 แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
 

กองคลัง 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานการศึกษา 
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนกัปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

 
 
 

 
 

 



หน้า 25  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 

 
50 
76 
4 

 
62,450,000 
107,726,000 
3,500,000 

 
50 
76 
4 

 
62,450,000 
107,726,000 
3,500,000 

 
50 
76 
4 

 
62,450,000 
107,726,000 
3,500,000 

 
50 
76 
4 

 
62,450,000 
107,726,000 
3,500,000 

 
50 
76 
4 

 
62,450,000 
107,726,000 
3,500,000 

 
250 
380 
20 

 
312,250,000 
538,630,000 
17,500,000 

รวม 130 173,676,000 130 173,676,000 130 173,676,000 130 173,676,000 130 173,676,000 650 868,380,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3 แผนงานการเกษตร 

 
10 
3 
2 

 
295,000 

5,000,000 
100,000 

 
10 
3 
2 

 
295,000 

5,000,000 
100,000 

 
10 
3 
2 

 
295,000 

5,000,000 
100,000 

 
10 
3 
2 

 
295,000 

5,000,000 
100,000 

 
10 
3 
2 

 
295,000 

5,000,000 
100,000 

 
50 
15 
10 

 
1,475,000 
25,000,000 

500,000 
รวม 15 5,395,000 15 5,395,000 15 5,395,000 15 5,395,000 15 5,395,000 75 26,975,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
1 
16 
19 
 

10 

 
 

50,000 
22,660,000 
7,200,000 

 
18,200,000 

 
 
1 
16 
19 
 

10 

 
 

50,000 
22,660,000 
7,200,000 

 
18,200,000 

 
 
1 
16 
19 
 

10 

 
 

50,000 
22,660,000 
7,200,000 

 
18,200,000 

 
 
1 
16 
19 
 

10 

 
 

50,000 
22,660,000 
7,200,000 

 
18,200,000 

 
 
1 
16 
19 
 

10 

 
 

50,000 
22,660,000 
7,200,000 

 
18,200,000 

 
 
5 
80 
95 
 

50 

 
 

250,000 
113,300,000 
36,000,000 

 
91,000,000 

รวม 46 48,110,000 46 48,110,000 46 48,110,000 46 48,110,000 46 48,110,000 230 240,550,000 
 
 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 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) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
4 
2 

 
 

800,000 
150,000 

 
 
4 
2 

 
 

800,000 
150,000 

 
 
4 
2 

 
 

800,000 
150,000 

 
 
4 
2 

 
 

800,000 
150,000 

 
 
4 
2 

 
 

800,000 
150,000 

 
 

20 
10 

 
 

4,000,000 
750,000 

รวม 6 950,000 6 950,000 6 950,000 6 950,000 6 950,000 30 4,750,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและ
สาธารณสุข 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
1 
35 
11 
7 
3 
2 

 
 

50,000 
7,410,000 
1,520,000 
400,000 
150,000 

2,000,000 

 
 
1 
35 
11 
7 
3 
2 

 
 

50,000 
7,410,000 
1,520,000 
400,000 
150,000 

2,000,000 

 
 
1 
35 
11 
7 
3 
2 

 
 

50,000 
7,410,000 
1,520,000 
400,000 
150,000 

2,000,000 

 
 
1 
35 
11 
7 
3 
2 

 
 

50,000 
7,410,000 
1,520,000 
400,000 
150,000 

2,000,000 

 
 
1 
35 
11 
7 
3 
2 

 
 

50,000 
7,410,000 
1,520,000 
400,000 
150,000 

2,000,000 

 
 
5 

175 
55 
35 
15 
10 

 
 

250,000 
37,050,000 
7,600,000 
2,000,000 
750,000 

10,000,000 

รวม 59 11,530,000 59 11,530,000 59 11,530,000 59 11,530,000 59 11,530,000 295 57,650,000 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

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

 
 
9 
1 
1 
15 

 
 

4,950,000 
50,000 
100,000 

31,700,000 

 
 
9 
1 
1 
15 

 
 

4,950,000 
50,000 
100,000 

31,700,000 

 
 
9 
1 
1 
15 

 
 

4,950,000 
50,000 
100,000 

31,700,000 

 
 
9 
1 
1 
15 

 
 

4,950,000 
50,000 
100,000 

31,700,000 

 
 
9 
1 
1 
15 

 
 

4,950,000 
50,000 
100,000 

31,700,000 

 
 

45 
5 
5 
75 

 
 

24,750,000 
250,000 
500,000 

158,500,000 
รวม 26 36,800,000 26 36,800,000 26 36,800,000 26 36,800,000 26 36,800,000 130 184,000,000 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทัง้สิ้น 282 276,461,000 282 276,461,000 282 276,461,000 282 276,461,000 282 276,461,000 1,410 1,382,305,000 

 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.01 



หน้า 29  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบา้นเมืองน่า
อยู่1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
8 
35 
 

 
10,400,000 
52,300,000 

 

 
8 
35 
 

 
10,400,000 
52,300,000 

 

 
8 
35 
 

 
10,400,000 
52,300,000 

 

 
8 
35 
 

 
10,400,000 
52,300,000 

 

 
8 
35 
 

 
10,400,000 
52,300,000 

 

 
40 
175 

 

 
52,000,000 
261,500,000 

 
รวม 43 62,700,000 43 62,700,000 43 62,700,000 43 62,700,000 43 62,700,000 215 313,500,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
1 
 

 
 

30,000,000 
 

 
 
1 
 

 
 

30,000,000 
 

 
 
1 
 

 
 

30,000,000 
 

 
 
1 
 

 
 

30,000,000 
 

 
 
1 
 

 
 

30,000,000 
 

 
 
5 
 

 
 

150,000,000 
 

รวม 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 5 150,000,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและ
สาธารณสุข 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

 

แบบ ผ.01/1 



หน้า 30  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง
การบริหาร 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
3 
 

 
 

4,300,000 
 

 
 
3 
 

 
 

4,300,000 
 

 
 
3 
 

 
 

4,300,000 
 

 
 
3 
 

 
 

4,300,000 
 

 
 
3 
 

 
 

4,300,000 

 
 

15 
 

 
 

21,500,000 
 

รวม 3 4,300,000 3 4,300,000 3 4,300,000 3 4,300,000 3 4,300,000 15 21,500,000 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทัง้สิ้น 47 97,000,000 47 97,000,000 47 97,000,000 47 97,000,000 47 97,000,000 235 485,000,000 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 



หน้า 31  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 32  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม 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 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้อง 

เพื่อระบายน้ำท่ีขังใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องและ
ระบายน้ำฝนท่ีตกลงมา
ได้รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้อง ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต. 
บ้านเอื้อง
น้ำไม่ท่วม
ขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในองค์การบริหาร
สว่นตำบลบ้านเอือ้ง 

กองช่าง  
 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1  
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 33  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1       
 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 ตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

4 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านก่อ หมู่ที่ 2       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านก่อ หมู่ที ่2  
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2             
 

เพื่อระบายน้ำทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

6 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หน้า 34  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สห้วยเชือก 
 บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

- เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพื่อให้ราษฎรสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 
ห้วยเชือก ขนาด 1.50X1.50X6 
เมตร จำนวน 2 ช่อง  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
 

8 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส หมู่ที่ 1-16 
 ตำบลบ้านเอื้อง 

- เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพื่อให้ราษฎรสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส  
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอื้อง 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด     

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
 

9 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาดี หมู่ที่ 3             
 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาดี หมู่ที ่3 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

10 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 35  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4             
 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

12 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5             

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

14 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5             
 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากหนา้บ้าน นางกด  
อ้วนมังเม็ง ถึง สี่แยกหน้าบ้าน
นางวัน  ภักดี ขนาดยาว 300 
เมตร กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร   
พร้อมฝาปดิพร้อมป้ายติดตั้ง 
1 ปา้ย    

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

แบบ ผ.02 



หน้า 36  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6             

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

17 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7             

เพื่อระบายน้ำทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 37  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านเซียงเซา 
หมู่ที่ 7             
 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบ้าน นายสมพร   
วงษาเนาว ์ถึง ซอยประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ขนาดยาว 200 
เมตร กว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร  

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

20 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8             

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

21 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9            

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด     

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ทว่มขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 38  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที ่9        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

24 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10            

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10  
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

26 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10            

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบ้าน นางพุด  มมีา 
ถึง บ้าน นายสิงห์ น้อยนุ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร     

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 39  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11                  

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11       
ตามแบบ อบต.บา้นเอื้อง 
กำหนด     

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

29 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 11 

เพือ่ระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบ้าน นายแอ็ง  อินทริง 
ถึง แยกบ้าน นายอ็อด อินทริง  
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 87 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร     

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

30 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 40  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12                  

เพือ่ระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12       
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

32 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12                  

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากวัดจอมแจ้ง 
ทิศตะวันออก ถึง วัดจอมแจ้ง
ทิศตะวันตก กว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 120 เมตร  

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

33 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13                  

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13       
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 41  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14                  

เพือ่ระบายน้ำท่ีขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนทุกสาย  
กว้าง 40 เซนติเมตร 
ยาว 1,000 เซนติเมตร      

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

37 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14                  

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14       
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

38 โครงการไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลง  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14       

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ
แปลง บ้านนาจาน หมู่ที่ 14       

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 42  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15       

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15                  

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15       
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

41 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15                  

เพือ่ระบายน้ำท่ีขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

เริ่มจากแยกบ้าน นายปนั 
น้อยนู กว้าง 60 เซนติเมตร 
ยาว 500 เมตร ลึก 60 
เซนติเมตร    

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

42 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดันครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16      

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่ 
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16        
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรทีข่ยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สญัจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 43  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการขยายหม้อแปลง  
ไฟฟ้า บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 16 

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายหม้อแปลง ไฟฟ้า  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16                  

เพือ่ระบายน้ำท่ีขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16                     

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

45 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 16 

- เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพื่อให้ราษฎรสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส  
บ้านหนองผอื หมู่ที่ 16 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
 

46 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 16 

- เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพื่อใหร้าษฎรสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
 

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บล็อกคอนเวิรส์  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

- เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพื่อให้ราษฎรสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
บล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 44  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อลอดเหลีย่ม 
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง  

- เพื่อระบายน้ำได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพื่อให้ราษฎรสญัจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 
ตำบลบ้านเอื้อง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
 

49 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวดั
นครพนม ตามโครงการ
ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง  
 

เพื่อให้ราษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอื้อง  
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง  
 

50 โครงการบริหารจัดการ
น้ำด้วยระบบธนาคารน้ำ
ใต้ดินระบบปิด 
 

เพื่อศึกษาและควบคมุ
การกำจัดน้ำเสียจาก
แหล่งกำเนิดน้ำเสียต่างๆ 
เช่น บ้านพักอาศัย  
สถานประกอบการ ให้มี
การบำบัดด้วยวิธีที่ได้
มาตรฐานก่อนปล่อยสู่
แหล่งน้ำใตด้ิน 

ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
ด้วยระบบธนาคารน้ำใตด้ิน
ระบบปิด หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านเรือน
ราษฎร
สะอาด
และไม่มี
น้ำท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
ร้อยละ 90 

พื้นทีใ่นชุมชนมีการ
จัดการน้ำเสียที่
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นทีท่ำให้คุณภาพน้ำ
ในแหล่งนัน้ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม 50  โครงการ - - 62,450,000 62,450,000 62,450,000 62,450,000 62,450,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 45  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีบุญเรือง  ถึง หน้า
บ้านนางสาวพัชรินทร์ เอือ้งไข 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.15 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 46  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านเอื้อง หมู่ที ่
1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

5 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังใน
เขตตำบลบ้านเอือ้ง 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดใน
เขตตำบลบ้านเอือ้ง  

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

6 ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งกอ่สร้าง 

เพือ่ซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งกอ่สร้างทีช่ำรุดในเขต
ตำบลบ้านเอือ้ง 

ซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

- ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 
- สิ่งก่อสร้างต่างๆ  
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที ่2 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ 2 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 47  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากนา นายบำ  ดาดง  
ถึง บ้านนายอรรถกร   
แจ่มสวรรณ บ้านก่อ หมู่ที ่2 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านก่อ 
หมู่ที ่2 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่า้น  
หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

12 โครงการขยายท่อเมนต์
ระบบประปาหมูบ้่าน  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ขยายท่อเมนตร์ะบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 48  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอือ้ง 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอือ้ง ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้องกำหนด 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางเพลิน 
พวงพัว้  ถึง นา นายวิรัช  
อินทริง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาดี หมู่ที ่3 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 3 
ตามแบบ อบต.บ้านเอือ้ง 
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลกูรัง บ้านนาดี หมู่ที ่3 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาดี 
หมู่ที ่3 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนลูกรัง บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หน้า 49  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลกูรัง บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4  
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4  
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอือ้ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากหนา้บ้าน นางหวาน 
ศรีวังไสย์  ถึง หน้าบ้าน  
นายทองรัตน ์ มากเหลา 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หน้า 50  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสรา้งถนน
ลูกรัง บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่5 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5  
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 
ตามแบบ อบต.บา้นเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านดงขวาง 
หมู่ที ่6 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6  
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 51  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากข้างบ้าน นางสาวสว่าง 
สิงหง์อย ถึง ข้างบ้าน  
นายไพรโรจน์  สุธรรม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากหนา้บ้าน นายโยคิน   
อุผา ถึง หน้าบ้าน น.ส.ทองอยู่ 
โคตรพรม ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดนิทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากข้างบ้าน นางสอน   
เรือนนา ถึง หน้าบ้าน  
น.ส.อรทัย  เรือนนา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตทบัด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี              
หมู่ที ่1-16  
ตำบลบา้นเอื้อง 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตทบัด้วย 
แอสฟลัท์ติกคอนกรตี              
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอือ้ง 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 52  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 
ตามแบบ อบต.บา้นเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากซอยหน้าวัดโพธิ์ศรี ถึง 
ป่าช้าบ้านเซียงเซา ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านเซียงเซา 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่8 
ตามแบบ อบต.บ้านเอือ้ง 
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 53  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
ลกูรัง บ้านนาจาน หมู่ที ่8 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนาจาน 
หมู่ที ่8 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที ่9 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที ่9 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนาจาน 
หมู่ที ่9 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 54  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่10 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน เซียงเซา 
หมู่ที ่10 ตามแบบ  
อบต.บา้นเอื้อง กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่10 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากประปาหมูบ่้าน ถึง  
ป่าช้า กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดนิทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่10 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายวิทย์  สิงห์งอย 
ถึง ถนนแยกไปหนองสุริโย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่10 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่10 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่10 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่10 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 55  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตทับด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากแยกบ้าน นายโยธนิ 
อินทริง ถึง สามแยกบ้าน 
นายสุรัตน์  อินทริง กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่11 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่11 ตามแบบ  
อบต.บา้นเอื้อง กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 
(สายที่ 1) 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากนา นายมาโนช มะละกา 
ถึง แยกทางหลวงชนบท เลขท่ี 
4036 กว้าง 4 เมตร ยาว 235 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 
(สายที่ 2) 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  11 (มุมโรงเรียนบ้าน
หนองผือ) ถึง แยกทางหลวง
ชนบท เลขท่ี 4036 กว้าง 4 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่11 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หน้า 56  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนลูกรัง บ้านหนองผอื  
หมู่ที ่11 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองผอื หมู่ที ่11 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12  
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงซอ่มแซมประปา
หมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 จำนวน 3 จุด 

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

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 57  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที ่13 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายสกล ถึง 
บล็อกเหลี่ยม กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านก่อ หมู่ที ่13 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านก่อ หมู่ที ่
13 ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านก่อ หมู่ที ่13 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านก่อ 
หมู่ที ่13 ตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านก่อ  
หมู่ที ่13 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านก่อ หมู่ที ่13 ตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาจาน  
หมู่ที ่14 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บ้านนาจาน  
หมู่ที ่14 ตามแบบ อบต.บ้าน
เอือ้ง กำหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 58  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายทง  ทะโคดา 
ถึง บ้าน นายบุญแนม  สุรยันต ์
กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางเทว ี งามนาศรี 
ถึง บ้าน นายสาท  คำภิรัง กว้าง 
5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนาจาน  
หมู่ที ่14 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนาจาน  
หมู่ที ่14 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่15 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมูบ่้านเซียงเซา  
หมู่ที ่15 ตามแบบ อบต.บ้าน
เอื้อง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 59  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางไพรวลัย์   
จันทขันธิ ์ถึง แยกน้ำประปา
หมูบ่้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางสมผล   
นาปัดส ีถึง แยกถนนไป 
วัดป่าดงขวาง กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่15 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านเซียงเซา 
หมู่ที ่15 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านพร้อมขยาย 
ท่อประปา บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่15 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อม
ขยายท่อประปา โดยใช้ถึง 
ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร 
ใช้ท่อประปา 2 น้ิว ยาว 
1,500 เมตร 

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

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 60  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่16 ตามแบบ อบต.บ้าน
เอื้อง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากปั๊มน้ำมัน ถึง บ้าน  
นายสาคร อินทริง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ราษฎร
เดนิทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่16 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่16 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจาก 
นา นายสำรอง อินทริง ถึง 
ป่าช้านาเต่า ยาว 2,000 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
หนองผือ  
หมู่ที ่16 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

รวม 76  โครงการ - - 107,726,000 107,726,000 107,726,000 107,726,000 107,726,000 - - - 

แบบ ผ.02 



หน้า 61  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมท้ายฝาย
หินท้ิงวังหินลาดห้วยโคน 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ซ่อมแซมท้ายฝายหินทิง้วังหิน
ลาดห้วยโคน บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมคอนกรีต
เสรมิเหล็กฝายน้ำล้นหว้ย
โคน บ้านนาจาน หมูท่ี่ 8 

เพื่อใหร้าษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ต่อเติมคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ฝายน้ำล้นห้วยโคน บ้านนา
จาน หมู่ท่ี 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 
 

- เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้
ในฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 
- เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอื้อง 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรขนส่งผลติผล
ทางการเกษตรและ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 62  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมฝาย
หินแม่รังท้ิงภายในลำนำ้
ห้วยโคน บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายหินแมร่ังท้ิง
ภายในลำน้ำห้วยโคน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

รวม   4  โครงการ - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 63  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเหด็บด 

เพื่อใหร้าษฎรมีความรู้
ในการเพาะปลูกเห็ด
และสามารถนำความรู้
ไปประกอบเป็นอาชีพได ้
 

ฝกึอบรมใหค้วามรู้ตาม
โครงการฯ ให้กับ 
ราษฎรตำบลบา้นเอือ้ง  
หมู่ที่ 1-16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ในการ
ปลูกเห็ดและสามารถ
ปลูกเห็ดไว้บรโิภคและ
จำหน่ายสร้างรายได ้

สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการ
ดำรงชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร
ดำรงชีวิตและทำ
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมราษฎรตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 
 
 

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

ราษฎรไดผ้ลผลติไว้
บริโภคในครัวเรือน
และนำไปจำหน่าย
สร้างรายได ้

สำนักปลดั 

3 โครงการเลี้ยงโค 
แม่พันธ์ุพ่อพันธุ์ 

เพือ่ส่งเสริมใหร้าษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิม่ขึ้น 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค
แม่พันธุ ์พ่อพันธุ ์บ้านก่อ  
หมู่ที ่13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 64  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองนา่อยู่ 
    2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมอาชีพ 
ช่างปูกระเบื้อง 

เพือ่ให้ราษฎรมีความรู้
ในการปูกระเบื้องและ
สามารถนำความรู้ไป
ประกอบเป็นอาชีพได ้
 

ฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการฯ ให้กับ 
ราษฎรตำบลบา้นเอือ้ง  
หมู่ที่ 1-16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ในการ
ปูกระเบื้องและ
สามารถนำไป
ประกอบเป็นอาชีพ
สร้างรายได ้

สำนักปลดั 

5 โครงการทอผา้มัดหมี่  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพือ่ส่งเสรมิให้ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนกลุ่มทอผา้มัดหมี่  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
สง่เสริมอาชีพประชาชน
ในการทำบายศรสีู่ขวัญ 
 

เพื่อส่งเสรมิใหร้าษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิม่ขึ้น 

ฝึกอบรมตามโครงการฯ  
ใหกั้บราษฎรตำบลบา้นเอื้อง  
หมู่ที่ 1-16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายไดเ้พิ่มมากขึน้ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 65  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการย้อมคราม 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

เพือ่ส่งเสริมให้ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึน้ 

อุดหนุนวิสาหกิจชมุชน 
กลุ่มย้อมคราม  
บ้านหนองผอื หมู่ที ่4 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

8 โครงการทอผา้ย้อมสี
ธรรมชาติ  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

9 โครงการทอผา้ย้อมสี
ธรรมชาติ  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิม่ขึ้น 

อุดหนุนวิสาหกจิชุมชน 
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

10 โครงการเพาะเหด็  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

เพือ่ส่งเสริมใหร้าษฎรมี
อาชีพและมีรายได้
เพิม่ขึ้น 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเพาะเห็ด  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม 10  โครงการ - - 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 66  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพชืผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

- เพือ่ให้เป็นสถานท่ีตาก
พืชผลทางการเกษตร
ของราษฎร 
- เพื่อให้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง โดยดำเนินการ
ตามแบบ อบต.บ้านเอือ้ง 
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

- ราษฎรมีความ
สะดวกในการนำ
พืชผลทางการเกษตร
ตากแดด 
2. ราษฎรมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บ้านเซียงเซาหมู่ที ่7 

1. เพื่อให้เปน็สถานท่ี
จำหนา่ยผลผลิตทางการ
เกษตรและสินค้าต่างๆ 
2. เพื่อให้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
ลึก 0.15 เมตร 
บ้านเซียงเซาหมู่ที ่7 

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

1. ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สินค้าต่างๆ มาจำหน่าย 
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. ราษฎรมสีถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 67  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

1. เพือ่ให้เป็นสถานท่ี
จำหนา่ยผลผลิตทางการ
เกษตรและสินค้าตา่งๆ 
2. เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมลาน
เอนกประสงคค์อนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 90 

1. ราษฎรมีความสะดวก
ในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรและ
สินค้าต่างๆ มาจำหน่าย 
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
2. ราษฎรมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 68  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
ผลติปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ 

- เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
ในการผลติปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 
- เพื่อใหร้าษฎรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพในการทำ
การเกษตร 

จัดฝึกอบรมการผลติปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพให้กับราษฎรใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรมี
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพใช้
เพือ่
การเกษตร
ร้อยละ 80 

- ราษฎรสามารถผลติ
ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพใช้
เพื่อการเกษตรได ้
- ราษฎรลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อปุ๋ยเคม ี

สำนักปลดั 

2 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกร 
ข้าวอินทรีย์ 
 

เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์
และเพิ่มมูลคา่ของ
ผลผลติ 
 

จัดฝึกอบรมใหก้ับราษฎรใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รบั
ความรู้ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรสามารถลด
ต้นทุนการผลิต 
 

สำนักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 69  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทำงาน 
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.2540 

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน พนักงาน
สว่นตำบล พนักงานจ้างและ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมอบรม
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทำงาน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

สำนักปลดั 

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

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 70  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และสนับสนุนให้เด็กกล้า
แสดงออก   

เด็กในตำบลบ้านเอื้อง  
หมู่ที ่1-16 
 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้ทำ
กิจกรรม
ร่วมกัน 
ร้อยละ 80 

เด็กในพ้ืนท่ีได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันและ 
ได้แสดงความสามารถ 

สำนักปลดั 

2 โครงการจดัการแขง่ขนั
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน
ได้ออกกำลังกาย 
ปลูกฝังการเล่นกีฬา  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8 ศนูย ์ของ อบต.บ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้
ออกกำลัง
กายและ
เลน่กีฬา 
ร้อยละ 90 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีความ
สามัคคี มรีะเบียบวินัย  
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 71  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก ่
1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู ผดด. 
2. สนับสนุนค่าจดัการ
เรียนการสอนของ ศพด. 
3. ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียนใน
ศพด. เป็นต้น 

- ดำเนินการตามโครงการ
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
- ครูและเด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 8 ศูนย์ ของ 
อบต.บ้านเอื้อง 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

ครูและ
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 
100 

1. ครู ผดด. ไดร้ับการ
พัฒนามีความรูเ้พิม่ขึ้น 
2. นักเรียนมีวัสดุและ
อุปกรณ์ใช้ใน
การศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
3. นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 
4. ครูและนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้อง  8  ศูนย์ 

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย 
สำหรับเด็กนักเรียน ดังนี ้
1. ค่าหนังสือเรียน 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3. ค่าเครื่องแบบ 
4. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เด็กนักเรยีนในศูนยพั์ฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้อง  8  ศูนย์ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

นักเรียนมี
พัฒนาการ 
ดีขึ้น  
ร้อยละ 90 

1. นักเรียนมีหนังสือ
และอุปกรณ์ใช้ใน
การศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
2. นักเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น 

สำนกัปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 72  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
สารอาหารครบถว้น 
2. เพือ่ให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง
และสมบูรณ ์

อุดหนนุโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพืน้ท่ีตำบลบ้านเอื้อง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 นักเรียนได้
บริโภค
อาหาร
กลางวนั 
ร้อยละ 
100 

1. นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงและ
สมบูรณ ์
 

สำนกัปลดั 
 

6 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 1. เพือ่ให้นกัเรียนไดร้ับ
สารอาหารครบถว้น 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
และสมบูรณ ์

- นักเรียนใน ศพด. 
สังกัด อบต.บ้านเอือ้ง   
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.ท่ีอยู่ในเขต  
อบต.บ้านเอื้อง   
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นักเรียนได้
บริโภคนม 
ร้อยละ 
100 

1. นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถว้น 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
สมบูรณ ์
 

สำนักปลดั 
 

7 โครงการสัปดาห ์
วันเด็กแห่งชาติ  

-เพื่อส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการพัฒนาเด็ก
ในพืน้ท่ีและเพื่อใหทุ้ก
ภาคส่วนท่ีเกีย่วขอ้งเห็น
ความสำคญัในการ
พัฒนาเดก็ 
- เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
ไดต้ระหนักถึงวนัิย
หน้าท่ีของตนเอง 

- นักเรียนใน ศพด. 
สังกัด อบต.บ้านเอือ้ง   
- เด็กและเยาวชน 
ตำบลบ้านเอื้อง 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีวินัย
และมี
ความ
สามัคคี
ร้อยละ 80 

- เด็กไดต้ระหนักถึง
สทิธิและหนา้ที่ของ
ตนเองทีค่วรทำตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง และสังคม 
- เด็กมีความสามัคคี
กันในหมู่คณะ 

สำนักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 73  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสายใยสัมพันธ์ 
วันปิดภาคเรียน 

1. เพื่อสนองตอบ  
ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง่ชาติ  
พ.ศ.2542 และที่แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545 มาตรา 48    
ในการประกันคณุภาพ
ภายใน ต่อกระบวนการ
รายงานคณุภาพ
การศึกษา  
2. เพือ่ให้เด็กเล็กท่ีจบ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการเรยีน 
และสถาบันทีจ่บมา 
3. เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับรุ่นน้อง 

1. นักเรียนในศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเอือ้ง  
จำนวน 8 ศูนย์  
2.  ผู้บริหาร/ส.อบต./
เจ้าหน้าท่ีผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง/ 
ผู้ปกครอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเป็น
แบบอย่าง
ทีด่ ี
ร้อยละ 
90 

1. เด็กมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และผูป้กครองมีความ
ภาคภูมิใจต่อลูกในการ
สำเรจ็การเรียน 
2. สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับรุ่น
น้องได้ 

สำนกัปลดั 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 74  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

เพื่อฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ให้กับ
นักเรียน 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.ท่ีอยู่ในเขต  
อบต.บา้นเอื้อง   
- อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขต  
อบต.บ้านเอือ้ง   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน
สื่อสาร
ภาษา 
ต่างประเทศ
ได ้ร้อยละ 
80 

นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ มีความมั่นใจใน
การใช้
ภาษาต่างประเทศและ
มีทัศนคติทีด่ ี

สำนักปลดั 
 

10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดนตรี
พืน้เมืองอสีาน (โปงลาง) 

เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะทาง
ดนตรีให้กับนกัเรียนและ
เยาวชน อนุรักษ์และ
เผยแพรศ่ิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น ดนตรีพืน้เมือง 
(โปงลาง) ใหค้งอยู่
ตลอดไป 

- นักเรียนในโรงเรียนสงักัด  
สพฐ.ท่ีอยูใ่นเขต  
อบต.บ้านเอื้อง   
- อุดหนนุโรงเรียนที่อยู่ในเขต  
อบต.บ้านเอือ้ง   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนมี
ทักษะและ
เล่นดนตรี
ได้ ร้อยละ 
80 

นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ทางดนตรีพื้นเมือง 
(โปงลาง) นักเรียน 
เกิดความสุนทรียภาพ
ทางดนตรีและ
นาฏศิลป์พ้ืนเมือง มี
ความกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 
สามัคคี รู้จักการ
ทำงานเป็นหมู่คณะ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 75  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ      
(English Camp) 

-เพือ่ส่งเสรมิและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูภ้าษาอังกฤษตาม
ถนัดและความสนใจใน
บรรยากาศทีส่นกุสนาน
นอกห้องเรียน 
-เพือ่นักเรียนได้ฝึก
ทักษะมีสัมพนัธภาพที่ดี
กับผู้อื่นโดยการทำ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 
 
 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.ท่ีอยู่ในเขต  
อบต.บ้านเอือ้ง   
- อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขต  
อบต.บ้านเอื้อง   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน 
มีความรู้
และมี
ทักษะด้าน
ภาษา  
อังกฤษ 
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
80 

- นักเรียนไดเ้รียน
ภาษาตามถนดัและ
ความสนใจใน
บรรยากาศที่
สนุกสนานนอก
ห้องเรียน 
- นักเรียนไดฝ้ึกทักษะ
มีสัมพนัธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่นโดยการทำ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนมีทศันคติที่ดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

สำนักปลดั 

12 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพยีง   

- เพื่อพัฒนานักเรียน
ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อให้โรงเรียนได้จดั
กิจกรรมเสริมสร้าง
คณุธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาตไิทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.ท่ีอยูใ่นเขต  
อบต.บา้นเอือ้ง   
- อุดหนุนโรงเรียนทีอ่ยู่ในเขต  
อบต.บ้านเอื้อง   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน 
มีทักษะ
อาชีพตาม
ทางแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ 95 

- นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปญัญา 
อารมณ์และสังคม     
มีสติปญัญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนำทักษะที่ได้
ไปประกอบอาชีพได ้

สำนักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 76  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการเลี้ยงหมหูลมุ
สนองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพือ่ใหน้ักเรียนได้
เรียนรู้ถึงทักษะการเลีย้ง
หมูและมีความเข้าใจได้
อยา่งแท้จริง 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

- ครูและนักเรียนเป็นสมาชิก
โครงการเลี้ยงหมหูลมุ 
- อุดหนนุโรงเรียนบ้านนาจาน 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน 
มีความรู้
การเลีย้ง
หมูหลมุ
ร้อยละ 
80 

- นักเรียนไดร้ับความรู้
ในการเลี้ยงหมู  
- นักเรียนสามารถนำ
กระบวนการเรียนรู้ไป
ใช้ดำเนิน
ชีวิตประจำวันได ้

สำนักปลดั 

14 โครงการการเรยีนรู ้
การเลีย้งไก่งวง 

- เพื่อให้นักเรียนเลีย้ง 
ไกง่วงได้อย่างถกูวิธี 
- เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคณุค่า
ในอาชีพท่ีสุจริต 

- จำหน่ายไกง่วงเป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน 
- อุดหนนุโรงเรียนชุมชนเอื้อง
ก่อนาดี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน 
มีความรู้ 
และมี
ทักษะใน
การเลีย้ง 
ไกง่วง 
ร้อยละ 90 

- นักเรียนไดเ้ลีย้ง 
ไก่งวง อย่างถูกวิธี 
- นักเรียนไดต้ระหนัก
และเห็นคุณค่าใน
อาชีพทีสุ่จริต 

สำนักปลดั 

15 โครงการปลูกมะนาว 
ในท่อซีเมนต ์

- เพือ่ให้นักเรียนปลูก
มะนาวได้อย่างถูกวธีิ 
- เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคณุค่า
ในอาชีพท่ีสจุริต 

- จำหน่ายมะนาวสร้างรายได้
ระหว่างเรยีน 
- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเอื้อง
ก่อนาดี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน
ปลูก
มะนาวได้
อย่างถูก
วิธี 
ร้อยละ 90 

- นักเรียนปลูกมะนาว
ได้อย่างถูกวิธ ี
- นักเรียนไดต้ระหนัก
และเห็นคุณค่าใน
อาชีพที่สุจริต 

สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 77  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการเลี้ยงปลา - เพื่อให้นักเรียนเลีย้ง
ปลาได้อย่างถูกวธีิ 
- เพือ่ให้นกัเรียน
ตระหนักและเห็นคณุค่า
ในอาชีพท่ีสุจริต 

- จำหน่ายปลาสร้างรายได้
ระหว่างเรยีน 
- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเอือ้ง
ก่อนาดี 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 นักเรียน
เลี้ยงปลา
ได้อย่างถูก
วิธี 
ร้อยละ 90 

- นักเรียนเลีย้งปลาได้
อย่างถูกวิธี 
- นักเรียนไดต้ระหนัก
และเห็นคุณค่าใน
อาชีพที่สุจริต 

สำนักปลดั 

รวม 16  โครงการ - - 22,660,000 22,660,000 22,660,000 22,660,000 22,660,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 78  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ
ได้ปฏิบตัิธรรมและนำ
หลักธรรมคำสอนไปใช้
ในชีวิต 

จัดอบรมตาม โครงการฯ 
ให้กับ คณะผูบ้ริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน 
เด็กนักเรยีน ประชาชนและ
อืน่ๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ปฏิบัติธรรมและนำ
หลักธรรมคำสอนไปใช้
ในชีวติ 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
อำเภอศรสีงคราม 
 

เพื่อส่งเสริมการ 
ออกกำลังกายและสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหว่าง
อปท. ใน อ.ศรีสงคราม 

เข้าร่วมแขง่ขนักีฬา  
ท้องถิ่นสัมพันธอ์ำเภอ 
ศรีสงคราม 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
สุขภาพ
แข็งแรง 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ เกิด
ความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 79  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแขง่ขนักีฬา 
ร่มสนธิส์ัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
การออกกำลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

เยาวชนและประชาชน 
ตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
สุขภาพ
แข็งแรง 
ร้อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล 
ยาเสพตดิและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สำนักปลดั 
 

4 โครงการจดัการแขง่ขัน
กีฬาต้านยาเสพติดคัพ 

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ต้านยาเสพติด การออก
กำลังกายและใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์  

เยาวชนและประชาชน 
ตำบลบ้านเอือ้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ราษฎรได้
ออกกำลัง
กายและ
เล่นกีฬา 
ร้อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติดและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สำนักปลดั 
 

5 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา
ตา้นยาเสพติด การออก
กำลงักายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  

เยาวชนและประชาชน 
ตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้
ออกกำลัง
กายและ
เลน่กีฬา 
ร้อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง ห่างไกลยา
เสพติดและรู้จักใช้
เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 80  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกฬีา
ตา้นยาเสพติด การออก
กำลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  

เยาวชนและประชาชน 
ตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้
เล่นกีฬา
และออก
กำลังกาย 
ร้อยละ 80 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล 
ยาเสพตดิและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สำนักปลดั 
 

7 โครงการสร้างจติสำนกึ
รณรงค์งดเหลา้เข้าพรรษา 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
รณรงค์งดเหลา้
เข้าพรรษา 

สร้างจิตสำนึกให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง เยาวชนและประชาชน  
ในการงดเหลา้เข้าพรรษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะ
ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 
พนักงาน
ส่วนตำบล 
พนักงาน
จ้าง เยาวชน
และ
ประชาชน 
งดเหล้า
เข้าพรรษา 
ร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง เยาวชนและ
ประชาชนมีจิตสำนึก 
ในการงดเหลา้
เข้าพรรษา 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 81  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 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) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดัตั้งสภา
วัฒนธรรมตำบลบ้านเอือ้ง 

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรม ต.บ้านเอื้อง
ให้คงอยูส่ืบไป 

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม  
ต.บ้านเอื้อง ให้คงอยู่สืบไป 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรได้
ร่วมสืบ
สาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 
ร้อยละ 80 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรม  
ต.บ้านเอือ้ง คงอยู่
สืบไป 

สำนักปลดั 
 

9 โครงการจดังานรัฐพิธีและ 
งานวันสำคัญ  

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี
และวันสำคัญ 

อุดหนนุที่ทำการปกครอง
อำเภอศรสีงคราม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรได้
ร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

ราษฎรได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและได้
ร่วมงานรัฐพิธีวัน
สำคัญต่างๆ 

สำนกัปลดั 
 

10 โครงการจดังานประเพณี
แหเ่ทยีนเข้าพรรษา 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

จัดงานประเพณีแหเ่ทียน
เข้าพรรษาในเขต ต.บ้านเอื้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประเพณ ี
คงอยู่
สืบไป   
ร้อยละ 90 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอนัดีงาม
รักษาไวใ้ห้คงอยู่สืบไป 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 82  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทงเพื่อสง่เสรมิ
การท่องเที่ยว 

- เพือ่รักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ 
ตำบลบ้านเอื้อง 

จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทงเพือ่ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว ในเขต ต.บ้านเอื้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประเพณ ี
คงอยู่
สืบไปและ
นักท่องเที่
ยวเพิม่ขึ้น   
ร้อยละ 90 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป 
- มีคนมาท่องเทีย่วใน
ตำบลบ้านเอื้องทำให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 

สำนกัปลดั 
 

12 โครงการจดังานประเพณี
แขง่เรือตำบลบา้นเอื้อง
เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว 

- เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
- เพื่อสง่เสริมการ
ท่องเทีย่วของ 
ตำบลบ้านเอื้อง 

จัดงานประเพณีแข่งเรือตำบล
บ้านเอื้องเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว ในเขต ต.บ้านเอือ้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประเพณ ี
คงอยู่
สบืไปและ
นักท่อง 
เที่ยว
เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 90 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
รักษาไว้ให้คงอยู่สบืไป 
- มีคนมาท่องเทีย่วใน
ตำบลบ้านเอื้องทำให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 

สำนักปลดั 
 

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
มหกรรมเทศกาล 
ปลาลุม่น้ำสงคราม 

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

- ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
- อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อำเภอศรสีงคราม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
คงอยู่   
ร้อยละ 90 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
คงอยูส่ืบไป 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 83  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนนุจดัทำ
เรือไฟอำเภอศรสีงคราม 

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

- สนับสนุนการจดัทำเรือไฟ  
อ.ศรีสงคราม 
- อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
อำเภอศรสีงคราม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประเพณี
ท้องถิ่น 
คงอยู่   
ร้อยละ 90 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
คงอยู่สืบไป 

สำนกัปลดั 
 

15 ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ  
รัชกาลที่ 10  

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
- เพือ่แสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ 

จ้างเหมาทำซุ้มเฉลมิ 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ รัชกาลที่ 10  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี
ต่อพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 
10 
ร้อยละ 
100  

ราษฎรมีความ
จงรกัภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
รัชกาลที ่10 และ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สำนักปลดั 
 
 

 

16 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
“การจัดทำธุงอีสาน” 

เพือ่ส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 ส่งเสรมิขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
คงอยู่   
ร้อยละ 90 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
คงอยูส่ืบไป 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 84  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ธงตราสญัลักษณ์พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  
(ธงเฉลิมพระเกียรติ) 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รชักาลที่ 10 

- เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
- เพือ่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  
(ธงเฉลิมพระเกียรติ)  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 10  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี
ต่อพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 
10 
ร้อยละ 
100  

ราษฎรมีความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
รัชกาลที่ 10 และ
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

สำนักปลดั 
 

18 โครงการกิจกรรม 
วันเฉลิมพระเกียรต ิ

- เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ   
สมเด็จพระราชิน ีและ
พระราชวงศ ์
- เพื่อแสดงออกถงึความ
จงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ   
สมเด็จพระราชิน ี 
และพระราชวงศ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี 
ร้อยละ 
100  

- ราษฎรมีความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ   
สมเด็จพระราชินี และ
พระราชวงศ ์

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 85  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการถนนสาย
วัฒนธรรมเอื้องจำปา 
 

- เพื่ออนุรักษ์และ
สนับสนนุศาสนาศลิปะ
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่  
- เพือ่สร้างแลนดม์าร์ค
แห่งใหม่ของตำบล 
บ้านเอือ้งและอำเภอ 
ศรีสงคราม 

 - อนุรักษ์และสนับสนนุ
ศาสนาศลิปะประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ 
 - สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของตำบล 
บ้านเอือ้งและอำเภอ 
ศรีสงคราม 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ศลิปะ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
คงอยู ่  
ร้อยละ 90 

- ประชาชนในตำบล
บ้านเอื้องและตำบล
ใกล้เคียงมีการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
จากรุ่นสูรุ่่นสืบทอดไป
ยาวนานและยั่งยนื 
- ตำบลบา้นเอื้องมี
แลนด์มาร์คแห่งใหม่  
มีกิจกรรม ชม ชิม 
แชะ แชร์ ในวันเปิด
ถนนสายวัฒนธรรม 

สำนักปลดั 
 

รวม 19 โครงการ - - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 86  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม 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 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เพือ่ก่อสร้าง 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ตามแบบ อบต.บ้านเอือ้ง
กำหนด)   

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

- ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร้อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากข้ึน 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 
 
 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ตอ่เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือต่อเตมิ
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมตอ่เติมศูนย์
พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบ
ของ อบต.บ้านเอือ้ง 
 (ตามแบบ อบต.บ้านเอือ้ง
กำหนด)   

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร้อยละ 90 
 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากข้ึน 

สำนกัปลดั 
กองช่าง 

 
 

 
3 โครงการปรับปรุงศูนย์

อินเตอร์เนต็ตำบล 
บ้านเอือ้ง 

เพือ่ให้ราษฎรได้ศึกษา
หาความรูด้้วยเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย 

ปรับปรุงศูนยอ์ินเตอร์เนต็
ตำบลบา้นเอื้อง ตามแบบ 
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎรมี
ความรู้
เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรสามารถค้นหา
ข้อมูลขา่วสาร  
สะดวกรวดเร็วและ
ทันสมัย 

สำนกัปลดั 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็กและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้อง 

เพือ่ซอ่มแซมต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ให้ได้มาตรฐานและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สวยงาม 

ซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุง 
ภูมิทัศนบ์รเิวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้อง 8 ศนูย ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - อาคาร 
ศพด.  
มีมาตรฐาน 
ร้อยละ 90 
- ศพด.  
มีภมิูทัศน์ท่ี
สวยงามขึ้น 
ร้อยละ 90 
 

- มีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน 
- มีอาคารสถานท่ี
รองรับเด็กนักเรียน
มากขึ้น 
- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
น่าอยู่ 

สำนกัปลดั 
กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
       3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ ใหร้าษฎร
ได้รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ก่อสร้างระบบเสยีงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง  
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
รับทราบ
ข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ราษฎรไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ ใหร้าษฎร
ได้รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง  
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
รับทราบ
ข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ราษฎรไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ ให้ราษฎร
ได้รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสยีง
ตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที ่1-16 ตำบลบ้านเอื้อง 
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
รับทราบ
ข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ราษฎรไดร้ับทราบ
ข้อมลูข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ปัจจบัุน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง 
หอกระจายข่าวพร้อม
เครื่องขยายเสยีงประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ ใหร้าษฎร
ได้รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม
เครื่องขยายเสียงประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
รับทราบ
ข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ราษฎรไดร้ับทราบ
ข้อมูลขา่วสารได้ทัน
เหตุการณ์ปัจจบัุน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอือ้ง 

เพือ่ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ ให้ราษฎร
ได้รับทราบทัน
เหตุการณ ์

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16   
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอือ้ง กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
รับทราบ
ข่าวสาร 
ร้อยละ 90 

ราษฎรไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมซุ้มโค้งเฉลิม
พระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ  
รัชกาลที่ 10  

- เพือ่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมซุม้โค้งเฉลมิ 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ รัชกาลที ่10  
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร 
มีความ
จงรักภักดี
ต่อพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 
10 
ร้อยละ 
100  

ราษฎรมีความ
จงรกัภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
รัชกาลที่ 10 และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 

รวม 10  โครงการ - - 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพฒันาเมอืงน่าอยู่ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะเงิน
ทองคุม้ครองอนาคต 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร 
คัดแยกขยะให้ถูกวิธี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 
 

ส่งเสริมให้ราษฎร 
คัดแยกขยะให้ถูกวิธี หมู่ที ่1-
16 ตำบลบา้นเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชน
สะอาด 
ร้อยละ 80 

ปริมาณขยะมจีำนวน
ลดลง ราษฎรมีรายได้
จากการขายขยะ และ
ชุมชนสะอาด  
น่าอยู่อยา่งยั่งยืน   

สำนักปลดั 
 

2 โครงการตำบลบ้านเอื้อง
สะอาดคนในตำบลมีสุข 

เพื่อพัฒนาตำบลให้
สะอาด มีการบรหิาร 
จัดการสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพอย่างดี มีความ
เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
น่าอยู่อาศัย 

พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  
ในเขต ต.บ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชน
สะอาด 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีวินยัในการ
รักษาความสะอาดของ
บ้านเรือน มีความรู้ที่
ถูกต้องในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทำให้
หมู่บ้านเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ Big Cleaning 
Day เขตตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่พฒันาตำบล ท้องถิ่น
ให้เป็นตำบลสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อ
การอยู่อาศัยและการ 
ดำรงชีพท่ีดขีองประชาชน 

 ทำความสะอาดพื้นท่ีในเขต
ตำบลบ้านเอื้อง โดยมีภาค
ประชาชน และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง ร่วมกัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บ้านใน
เขต  
ต.บ้านเอื้อง 
สะอาด 
ร้อยละ 80 

สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน มีความ
สะอาด สวยงาม  
น่าอยู่ น่ามอง 
พื้นที่ใน ต.บ้านเอือ้ง 
มีความสะอาด
เรียบร้อยมากยิง่ขึ้น 

สำนักปลดั 
 

4 โครงการขุดบ่อกำจัด
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะ ฝังกลบขยะ
ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

ขุดบ่อกำจัดขยะมูลฝอยท่ี 
บ่อขยะ บา้นเอื้อง หมู่ที ่1 
(ตามแบบ อบต.บา้นเอื้อง 
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หมู่บ้านใน
เขต  
ต.บ้านเอื้อง 
สะอาด 
ร้อยละ 80 

สามารถบริหารจัดการ
ขยะ ฝังกลบขยะ
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 

รวม 4  โครงการ - - 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - - - 

 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 92  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชวิีตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพือ่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ปลูกต้นไม้บรเิวณทีส่าธารณะ
ตา่งๆ ของตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์ 
ป่าไมไ้ด ้
ร้อยละ 80 

- ราษฎรได้สำนกึใน
พระมหากรุณาธคิุณ 
- มีพืน้ท่ีสีเขียวในท่ี
สาธารณะเพิม่มากข้ึน 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำริ 
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

- เพื่อสนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
- เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากรท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ราษฎรตำบลบ้านเอื้อง
อนรุักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร
ท้องถิ่นได้ 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรได้สำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 
- พันธุกรรมพชืและ
ทรัพยากรท้องถิน่ 
คงอยู่สืบไป 

สำนักปลดั 
 

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

แบบ ผ.02 



หน้า 93  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าทีข่อง อปท. 
ระดับอำเภอ  
อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

 เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและแจ้ง 
อปท. เพือ่เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนตาม
อำนาจหน้าท่ี หรือ
ประสานหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนเทศบาลตำบล 
หาดแพง อ.ศรีสงคราม 
จ.นครพนม ในการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท.  
ระดบัอำเภอ อ.ศรสีงคราม  
จ.นครพนม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
 ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 80 

ทำให้มีสถานท่ีเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

สำนักปลดั 
 

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

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 94  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดุตรวจเทศกาล
ตา่งๆ 

เพือ่ช่วยเหลือราษฎร
เบ้ืองต้นเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย 

ป้องกนัอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ใหกั้บราษฎรตำบลบา้นเอือ้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรไดร้ับการ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้น 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อีกทั้ง 
พัฒนาศักยภาพ อปพร. 
กูชี้พ-กู้ภัย เจ้าหน้าท่ี 
และประชาชน 

จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับ อปพร. เจ้าหน้าที ่
และประชาชน. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าฝึกอบรมมคีวามรู้
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
สามารถควบคุมเมื่อ
เกิดสถานการณภ์ัย
ต่างๆ ได ้

สำนกัปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 95  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉนิ  

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัตงิาน (EMS) 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน (EMS) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากข้ึน 

สำนักปลดั 
 

4 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพือ่อบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของ  
อปพร. 

อปพร. ในเขตตำบลบ้านเอือ้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร.  
มีความรู้
และมี
ศักยภาพ 
ร้อยละ 80 

อปพร. มีความรู้
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติงานป้องกัน 
สาธารณภัยเพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรได ้

สำนักปลดั 
 

5 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยั 
ฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของ  
อปพร. 

อปพร. ในเขตตำบลบ้านเอื้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร.  
มีความรู้
และมี
ศักยภาพ 
ร้อยละ 80 

อปพร. มีความรู้
เพิ่มขึน้และสามารถ
ปฏิบัติงานปอ้งกัน 
สาธารณภัยเพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรได ้

สำนักปลดั 
 

6 โครงการศึกษาดูงาน กู้ชีพ 
– กู้ภัย 

เพื่อพัฒนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 กูชี้พ-กู้ภัย  

จัดโครงการศึกษาดูงาน  
กูชี้พ – กูภ้ัย ใหกั้บ  
กูชี้พ – กู้ภัยและ จนท. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

กู้ชีพ – กู้ภัยและจนท. 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ทำงานมากขึน้ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 96  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉนิ EMS  
อบต.บ้านเอื้อง 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ป่วยหรือบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ  ได้รับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น ก่อน
นำส่งสถานพยาบาล 

ช่วยเหลือราษฎรทีป่่วยหรือ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตใุห้ไดร้ับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับการ
ช่วยเหลอื 
ร้อยละ 80 

ราษฎรที่ป่วยหรือ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ  
ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
ทำให้มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

สำนักปลดั 
 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
อบต.บ้านเอื้อง ให้ได้มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การบริการ
การแพทย์
ฉกุเฉิน  
(EMS) มี
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90 

การบริการทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) มีมาตรฐาน 
มากขึ้น 
 

สำนกัปลดั 
 

9 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจำ
หมู่บ้านในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุในชุมชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

สั่งใช้ อปพร. ปฏิบตัิหน้าทีเ่พือ่
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุใน
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร
ได้รบัความ
ปลอดภัย
และ
อุบตัิเหตุ
ลดลง 
ร้อยละ 80 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ได ้

สำนกัปลดั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 97  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจำ
หมู่บ้านในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุในชุมชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

สั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุใน
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร
ได้รับความ
ปลอดภัย
และ
อุบติัเหตุ
ลดลง 
ร้อยละ 80 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ได ้

สำนักปลดั 
 

11 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิแบบ 
บูรณาการ  
 

เพื่อรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  
อ.ศรีสงคราม  
(ศป.ปส.อ.ศรสีงคราม) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎร
ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด
มากขึ้นและทำให้ยา
เสพติดลดลง 

สำนักปลดั 
 

12 โครงการจดัตั้งจุดตรวจ
ป้องกันสกัดกั้นยาเสพติด 

เพือ่ป้องกันการขนย้าย  
ซื้อขาย การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ป้องกันสกัดกัน้ 
ยาเสพตดิในตำบลบา้นเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถ
ป้องกัน 
ยาเสพตดิ 
ร้อยละ 70 

สามารถป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดและทำให้ยาเสพ
ติดลดลง 

สำนักปลดั 
 

13 โครงการรณรงคต์อ่ต้าน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อรณรงค์ให้ราษฎรได้
รู้ถึงพิษภัยอันตรายของ 
ยาเสพตดิ 

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
ตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎร
ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด
และจะไดไ้มเ่ข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 98  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการลดละเลกิ
อบายมุข  

เพื่อรณรงคใ์ห้ราษฎร
ลดละเลิกอบายมุข 

ราษฎรตำบลบา้นเอื้อง  
หมู่ที่ 1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎร
ลดละเลิก
อบายมุข 
ร้อยละ 70 

ราษฎรตั้งใจทำมาหา
กิน มีเงินเหลือเก็บ
ออม ชุมชนพัฒนา 

สำนักปลดั 
 

15 โครงการฝึกอบรมต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
  

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้
พิษภัยอนัตรายของ 
ยาเสพตดิและจัด
กิจกรรมต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

จัดโครงการฯ ให้กับเยาวชน
และราษฎรในเขตตำบล 
บ้านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎรมี
ความรู้
เรื่องยา
เสพติด 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด
และได้ร่วมกิจกรรม
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกัน 

สำนักปลดั 
 

16 โครงการอบรม 25 ตา
สับปะรดเพือ่ป้องกันการ
ระบาดยาเสพติดในชุมชน 
  

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้
พิษภัยอนัตรายของ 
ยาเสพตดิและจัด
กิจกรรมต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

จัดโครงการฯ ให้กับเยาวชน
และราษฎรในเขตตำบล 
บ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรมี
ความรู้
เรื่องยา
เสพตดิ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด
และได้ร่วมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกนั 

สำนักปลดั 
 

17 โครงการจดักิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 26 มิถุนายน 

เพื่อเผยแพรร่ณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และราษฎรตำบลบา้นเอื้อง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรไดรู้้
โทษและ
พิษภยัของ
ยาเสพติด 
ร้อยละ 80 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและราษฎร 
มีความเชื่อมั่นและ
มุ่งมั่นท่ีจะรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนในการ
เอาชนะยาเสพติด 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 99  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการอบรมบำบัด 
รักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ 
ยาเสพตดิ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
พิษภัยอนัตรายของ 
ยาเสพตดิและจัด
กิจกรรมรักษา ฟืน้ฟู  
ผู้เสพยาเสพติด 

จัดโครงการฯ ให้กับเยาวชน
และราษฎรในเขตตำบล 
บ้านเอื้อง 

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

ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด
และได้ร่วมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน 

สำนักปลดั 
 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ผู้เสพยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้เสพยาเสพติด 

ส่งเสริมอาชีพผู้เสพ 
ยาเสพตดิ ต.บ้านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ราษฎรมี
อาชีพ 
ร้อยละ 80 

ผู้เสพยาเสพติดไดฝ้ึก
อาชีพและสามารถนำ
ความรู้ไปประกอบเป็น
อาชีพเลี้ยงชีพได ้

สำนักปลดั 
 

20 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

เพื่อป้องกันและลด
ปัญหายาเสพตดิ รวมถึง
ภัยต่างๆในพ้ืนท่ีชุมชน 
ราษฎรไดร้ับการดูแล
ความปลอดภัยผ่าน
ระบบกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) ร่วมสนับสนนุ
นโยบายของรัฐบาล
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  ม. 1-16 
ในเขตตำบลบ้านเอือ้ง 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป้องกัน 
ยาเสพตดิ
ร้อยละ 70 

สามารถป้องกันและ
ต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน 
ราษฎรได้รับการดูแล
ความปลอดภยัผ่าน
ระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  ได้ร่วม
สนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

สำนักปลดั 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 100  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรมชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน  

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัิชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ชรบ. มีความรู้
ความสามารถในการ
รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน   

สำนักปลดั 
 

22 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
ความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่ อปพร. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่ อปพร. 

อาสาสมัคร ในเขตตำบล 
บ้านเอื้อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.  
มีความรู ้
ร้อยละ 80 

อปพร. มีความรู้ใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สามารถ
ช่วยเหลือราษฎรใน
เบื้องต้นได ้

สำนักปลดั 
 

23 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างวินัยจราจรใน
ชุมชน 

เพือ่ฝึกอบรมใหร้าษฎร 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบักฎ ระเบียบ 
การขับขี่และกฎหมาย
ต่างๆ เกี่ยวกับจราจร
และมีทักษะการใช้รถ
อย่างถูกวิธี สามารถ
สอบใบอนุญาตขับข่ีได ้

ฝึกอบรมเสรมิสร้างวินัยจราจร
ให้กับราษฎรตำบลบา้นเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่ท่ีถูกวิธี
และมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
ราษฎรท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับ
ขี่รถอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 101  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกนัไฟป่า 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันไฟป่าและ
ซ่อมแผนปฏิบตัิการ
ควบคุมไฟป่า 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครป้องกันไฟปา่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
การป้องกันไฟป่าและ
สามารถควบคุมเมื่อ
เกิดสถานการณไ์ฟป่า
ได ้

สำนักปลดั 
 

25 โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนอัคคีภัย 

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันอัคคีภัยและ   
พัฒนาประสิทธิภาพ  
อปพร. กู้ชีพ-กู้ภัย และ
จนท. 

จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
อัคคีภัย ให้กับ อปพร.และ
จนท. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้
การป้องกันอัคคีภัยและ
สามารถควบคุมเม่ือเกิด
สถานการณ์อัคคีภัยได้ 

สำนกัปลดั 
 

26 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรพนักงานดับเพลิง 

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันอัคคีภัยและ 
พัฒนาประสิทธิภาพ  
ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฯ ให้กับ อปพร.  
กู้ชีพ-กูภ้ัยและจนท. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผูเ้ข้าฝึกอบรมมีความรู้
การป้องกันอัคคีภัยและ
สามารถควบคุมเม่ือเกิด
สถานการณ์อัคคีภัยได้ 

สำนักปลดั 
 

27 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศกัยภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน (EMS) 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน (EMS) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากขึ้น 

สำนักปลดั 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 102  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนหน้า
โรงเรียนและจุดเสี่ยง
ภายในตำบลบ้านเอือ้ง 

เพื่อป้องกันและลด 
อุบัติเหตุในชุมชน 

สั่งใช้ อปพร. ปฏบัิตหิน้าท่ี  
เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ
ในชุมชน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ราษฎรได้รับ
ความ
ปลอดภัย
และ
อุบัติเหตุ
ลดลง 
ร้อยละ 80 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ได ้

สำนักปลดั 
 

29 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชน 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตำบล
บ้านเอื้อง 

สั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ 
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้รับ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรพัย์สิน 
ร้อยละ 80 

ราษฎรไดร้ับปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยส์ิน
มากข้ึน 

สำนักปลดั 
 

30 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครจราจร 

เพือ่ฝึกอบรมใหร้าษฎร 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ 
การขับข่ีและกฎหมาย
ต่างๆ เกี่ยวกับจราจร
และมีทกัษะการใช้รถ
อย่างถูกวิธี  

ฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร 
ให้กับ อปพร. อาสาสมคัรกู้
ชีพ–กู้ภัย อาสาสมคัรตำรวจ
ชุมชน นักศึกษาวิชาทหาร 
(รด.) นกัเรียน ม.ปลาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่ท่ีถูกวิธี
และมจีิตสำนึกในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง
และสมารถปฏิบัติหน้าท่ี
จราจรในชุมชนได้  

สำนักปลดั 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 103  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการอบรมสมาชิก 
แจ้งข่าวอาชญากรรม 

เพื่อสร้างเครือข่ายหรือ
แนวร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพตดิ 
 

อบรมสมาชกิแจ้งข่าว
อาชญากรรม ให้กับ ผู้นำ
ชุมชน/คณะกรรมการหมูบ้่าน 
อาสาสมัครตำรวจชุมชน/ 
อปพร./ประชาชนในพ้ืนที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

สร้างเครือข่ายหรือแนว
ร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด 

สำนักปลดั 
 

32 โครงการ "หนึ่งตำบล 
หนึง่ทีมกู้ชีพ กู้ภัย”  
(One Tambon One 
Search and Rescue 
Team : OTOS) 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของ  
อปพร. ในการกู้ภัย 

อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือนในเขตตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.  
มีความรู ้
ร้อยละ 80 

อปพร. มีความรู้
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติงานป้องกนั 
สาธารณภัยเพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรได ้

สำนักปลดั 
 

33 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อพัฒนาและเพิม่
ศกัยภาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในเขตตำบลบ้านเอื้อง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร.  
มีความรู้
และ
ศักยภาพ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

สำนักปลดั 
 

34 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร.  
มีความรู้
และ
ศักยภาพ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถปฏิบัติงาน 
สาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 104  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัตภิัยช่วง
เทศกาลในหมู่บ้าน/
ชุมชน  
อำเภอศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม 

- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน
ถนนสายรองในหมู่บ้าน 
ชุมชน 
- เพื่อป้องกันและลดการ
สูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- จัดตั้งจุดตรวจประจำหมู่บา้น 
ในเขต อบต.บ้านเอื้อง 
- สนับสนุนอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มใหก้ับเจ้าหน้าท่ี
ประจำจดุตรวจ 
- อุดหนุนท่ีทำการปกครอง 
อำเภอศรสีงคราม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร
ได้รับความ
ปลอดภัย
และ
อุบตัิเหตุ
ลดลง 
ร้อยละ 80 

- ลดอัตราการเกดิ
อุบัติเหตุในถนนสาย
รองและถนนเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน 
ชุมชน 
- ลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

สำนักปลดั 

รวม 35  โครงการ - - 7,410,000 7,410,000 7,410,000 7,410,000 7,410,000 - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 105  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

1.เพื่อให้ความรู้แก่
บุคคลที่ประสงค์จะเป็น
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
2.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ในการ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมภีาวะ 
พึ่งพงิ 

ฝึกอบรมให้แก่บุคคลที่
ประสงค์จะเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
ทีม่ีภาวะ 
พึง่พงิได้ 
ร้อยละ 90 

1.ท้องถิ่นได้
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่จะมาทำ
หน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพงิ 
2.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และ
สามารถดูแลผูสู้งอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพงิได ้

สำนักปลดั 
 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 106  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ี
ความรู้ในการป้องกนั
และดูแลตัวเองจาก
โรคตดิต่อ 

จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อใน
เขตพืน้ท่ี ต.บ้านเอื้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎรมี
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีความรู้ในการ
รักษาสุขภาพมากขึน้
และสามารถป้องกัน
โรคตดิต่อในพืน้ท่ีได ้

สำนักปลดั 
 

3 โครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เพือ่อบรมให้เยาวชนมี
ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

จัดโครงการฯ  
ให้กับเยาวชนในเขต 

ตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน 
 มีความรู ้
ร้อยละ 80 

เยาวชนมีความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและรู้วิธี
ป้องกนัการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

สำนักปลดั 
 

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออก 

ดำเนินการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกในตำบล 
บ้านเอื้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรค
ไข้เลือดออก 
ลดลง 
ร้อยละ 80 

สามารถควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกได ้

สำนักปลดั 
 

5 โครงการสนับสนุนศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

เพื่อช่วยเหลือให ้
ผู้ป่วยโรคเอดส์มรีายได้
เลี้ยงชีพ 

อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. อ.ศรสีงคราม  
จ.นครพนม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับ
การ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 90 

ผู้ติดเชื้อเอดสไ์ม่ถูก
ทอดทิ้ง ทำให้มี
กำลังใจอยู่ร่วมกับคน
ในสังคม 

สำนักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 107  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข 

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สขุภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ห่างไกลจาก
โรคภยัไข้เจ็บต่างๆ 

อุดหนุนหมู่บ้านในเขตพื้นที ่
ต.บ้านเอื้อง หมู่ที ่1-16  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชน 
 มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ห่างไกลจาก
โรคภยัไข้เจ็บต่างๆ 

สำนักปลดั 
 

7 โครงการฝึกอบรม 
อาสาปศุสตัว ์

เพื่อให้อาสาปศุสตัว์มี
ความรู้การฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคสัตว์ การ
เลี้ยงสตัว์และการดูแล
สุขภาพสตัว ์

อาสาปศุสตัว์ประจำหมู่บา้นใน
พื้นที่ตำบลบา้นเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาสา 
ปศุสัตว ์
มีความรู ้
ร้อยละ 80 

อาสาปศุสตัว์มีความรู้
เกี่ยวกับสัตวแ์ละสัตว์
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 

สำนักปลดั 
 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมี
สุขภาพท่ีด ี
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพผู้
พิการ ในเขตพืน้ท่ีตำบล 
บ้านเอื้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พกิารมี
สุขภาพดี
ขึ้นร้อยละ 
80 

ผู้พิการมีขวญักำลังใจ 
ในการดำรงชีวิตและมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

สำนักปลดั 
 

9 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้สูงอายใุส่ใจสุขภาพ 

เพือ่ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
สุขภาพท่ีด ี

จัดโครงการอบรมให้กับ
ผู้สูงอายุในเขต ต.บ้านเอือ้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายมุี
สขุภาพดี
ขึ้นร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายมุสีุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์มากขึน้ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 108  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการรณรงคป์้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคพิษ
สนุัขบ้า
ลดลง 
ร้อยละ 90 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในพ้ืนท่ีได้ 

สำนักปลดั 
 

11 โครงการสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสนุขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตตยิราชนาร ี

เพื่อรณรงค์ป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรค
พิษสุนขับา้ในเขตตำบล 
บ้านเอื้อง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โรคพิษ
สุนัขบ้า
ลดลง 
ร้อยละ 90 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนขับ้า
ในพืน้ท่ีได้ 

สำนกัปลดั 
 

รวม 11  โครงการ - - 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 - - - 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 109  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 
 

เพือ่ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

จัดอบรมตามโครงการฯ ให้กับ
ราษฎร ในเขตตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรมี
ความรู้ 
ร้อยละ 80 

สามารถปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัวได ้

สำนักปลดั 
 

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนใหผู้้สงูอายุ
ได้ทำกจิกรรมร่วมกัน   
 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุตำบลบ้านเอื้อง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สงูอายุได้
ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายไุด้รับกำลังใจ
และได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 110  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ได้มีการ
รวมกลุม่ทำกิจกรรมและ
เป็นการเพิ่มโอกาสด้าน
อาชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อสง่เสรมิการสร้าง
รายได้ให้แก่ผูสู้งอาย ุ
3.เพือ่ให้ผู้สูงอายุใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์ 

อบรมส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
ในเขตตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายมุี
อาชีพและ
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

1.ผู้สูงอายุ ได้รวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมและเพิม่
โอกาสด้านอาชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ
2.ผู้สูงอายมุรีายได้
เพิ่มขึน้ 
3.ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

สำนักปลดั 
 

4 โครงการวิถีธรรมสู่การ
ดำเนินชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อส่งเสรมิสุขภาพจิต
ผู้สูงอายใุห้เขม็แข็ง 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายเุข้าวดั ปฏิบัติ
ธรรม และการครอง 
ศีล 8 
3.เพื่อฟืน้ฟูสภาพจิตใจ
และร่างกาย ให้สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ
ในเขตตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพ 
จิตใจดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

1.ผู้สูงอายไุด้รับความรู้
ด้านการดูแล
สุขภาพจิต 
2.ผู้สูงอายไุด้นำ
หลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธองค์มาใช้ใน
ชีวติประจำวัน 
3.ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
กายและใจที่ดีขึ้น 
4.ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมี
กิจกรรมที่ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตอีกรูปแบบ
หนึ่ง 

สำนักปลดั 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 111  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจติผูสู้งอายุ
ในชุมชนด้วย
นันทนาการ 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตและ
พัฒนาทักษะของผู้สูงอายุ
ผ่านกิจกรรมนันทนาการ 
การเคลื่อนไหว เกมและ
ดนตรี 
2.เพื่อสง่เสริมการดแูล
สุขภาพทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและจิตใจ
ของผู้สูงอาย ุเป็นขวญั
และกำลังใจทำให้
ผู้สูงอายุมีสขุภาพแข็งแรง 
3.เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผูสู้งอายุใน
ชุมชนในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อสร้างความ
รัก ความสามัคคี 
ความสมัพันธท์ี่ดีต่อกัน
และมีคุณค่าในตนเอง 

ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจติ
ผู้สูงอายใุนเขตตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที ่1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพ
กาย 
สุขภาพจิต
ดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

1.ผู้สูงอายมุสีุขภาพ
กายแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตทีด่ีขึ้น 
2.ผู้สูงอายมุีพัฒนาการ
ทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจ รักษา
ดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องต้นได ้
3.ผู้สูงอายมุีการ
รวมกลุม่ทำกิจกรรม
ร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์ทีด่ตี่อ
กัน ซึ่งจะนำไปสู่การที่
มีจิตใจท่ีดี ร่างกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 112  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพสตรี    

1.เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพสตรีใน
เขต อบต.บ้านเอือ้ง 
2. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาวิสัยทัศน์ของสตรี 
และผู้นำสตรี ให้มี
บุคลิกภาพท่ีโดดเด่น
น่าเชื่อถือสร้างการ
ยอมรับ 
3.สร้างทัศนคติที่ดเีป็น
ฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตา่งๆ 
ในชุมชนให้ประสบ
ความสำเร็จต่อไป 

สตรตีำบลบ้านเอื้อง 
จำนวน 80 คน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้
ความเข้าใจ
ถึงบทบาท
และความ 
สำคัญของ
สตรี 
ร้อยละ 90 

1.สตรีในเขตตำบล
บ้านเอือ้งได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
2.สตรีทีเ่ข้ารับการ
อบรมรู้จักการทำงาน
แบบมีวิสัยทัศน์และมี
บุคลิกภาพที่น่าโดด
เด่นและน่าเชือ่ถือ 
3.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทัศนคติที่ดีเป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนให้ประสบ
ความสำเร็จต่อไป 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 113  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพสตรีการทำฝาชี           

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในอาชีพ
ให้แก ่สตรี และ
ประชาชนท่ีสนใจในเขต
พื้นที ่ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ เป็นการ
ร่วมการคดิ การทำและ
การร่วมพัฒนา 
ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน  
3. เพือ่สร้างอาชีพให้แก่ 
ผู้เข้ารับการอบรมลด
รายจ่ายสร้างรายใด้
ให้กับครอบครัว 

ประชาชนตำบลบา้นเอื้อง 
จำนวน  30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถทำ
ฝาชีได้ 
ร้อยละ 90 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เป็นการ
ร่วมการคดิ การทำ
และการร่วมพัฒนา 
ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน  
3. ผู้เข้ารับการอบรมมี
อาชีพลดรายจา่ยสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 

สำนกัปลดั 

รวม 7  โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 114  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชน 

เสรมิสร้างครอบครัวและ
ชุมชนในเขตตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัว
และชุมชน 
เข้มแข็ง 
ร้อยละ 80 

ครอบครัวและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีและ
รักสามคัคีกนั 

สำนกัปลดั 
 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพ
องค์กรสตรี  

เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเชือ่มั่นให้สตรีมี
ความเข้มแข็ง เป็นฐาน
พลังในการขบัเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนและ
สังคม ตามนโยบายของ
รัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

สตรีอาสาพัฒนาระดับอำเภอ/
ตำบล/หมู่บ้าน ในเขต  
อ.ศรีสงคราม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีอำเภอศรสีงคราม  
(กพสอ.) 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สตรไีดร้ับ
การพัฒนา
ให้มี
ศักยภาพ 
ร้อยละ 80 

สตรีและองค์กรสตรีใน
ทุกระดับมีความเข้มแข็ง 
พร้อมเปน็ฐานในการ
ผลักดันการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนาและ
พร้อมชว่ยเหลือสังคมใน
การแก้ไขปญัหาสังคมใน
ทุกๆ ด้านและทุกระดับ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 115  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันให้กับ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีได้รับ
การอบรมนำความรเูรื่อง
กฎหมายไปใช้ในการ
ดำเนนิชีวิตประจำวันได ้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของงานด้านกฎหมาย 
กับ ภาคประชาชน ให้มี
มากข้ึน 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานท่ัวไป แกนนำหรือผู้นำ
ชุมชน ประชาชนท่ัวไป  
ในเขต อบต.บ้านเอื้อง  จำนวน
ประมาณ  
100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารบัการ
อบรมมี
ความรูความ
เขา้ใจเร่ือง
กฎหมายใน
ชีวิตประจำ 
วัน 
ร้อยละ 90 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรคูวามเข้าใจ
เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันสามารถ
นำไปเผยแพรและปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สำนักปลดั 
 

รวม 3  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 116  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
บ้านผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร ้
ให้มทีี่อยู่อาศัยมั่นคง 

ผู้ยากไร้ที่ขอรับการช่วยเหลือ
ในเขตตำบลบ้านเอือ้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมีที่
อยู่อาศัย
มั่นคง 
ร้อยละ 80 

ราษฎรผู้ยากไร้มีทีอ่ยู่
อาศัยท่ีมั่นคง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร ้
 

เพือ่ช่วยเหลือผูย้ากไร ้
ใหม้ีที่อยู่อาศัยมั่นคง 

ผู้ยากไร้ที่ขอรับการช่วยเหลือ
ในเขตตำบลบ้านเอือ้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมีที่
อยู่อาศยั
มั่นคง 
ร้อยละ 80 

ราษฎรผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 

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

แบบ ผ.02 



หน้า 117  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี 
 

เพือ่ให้บุคลากรของ
อบต. และผู้นำชุมชน ได้
เพิ่มพูนความรู้และไดร้ับ
ประสบการณ์การทำงาน 

จัดอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
สำหรับบคุลากรของ อบต. 
และผู้นำชุมชน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
พัฒนา 
ร้อยละ 80 

ได้ความรู้เพิม่ขึน้และ
นำประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการทำงานและ
พัฒนาท้องถิน่ 
 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง อบต. 
บ้านเอื้อง 

เพือ่พัฒนาความรู้และ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฯ สำหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบลและพนง.
จ้าง อบต.บ้านเอือ้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับ
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ได้ความรู้เพิม่ขึน้และ
นำความรู้มาใช้
พัฒนาการทำงานและ
พัฒนาทอ้งถิ่น 
 

สำนักปลดั 
 

3 โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ
 

เพือ่ปลูกฝังจิตสำนึกของ
ราษฎรใหเ้คารพต่อ
สถาบันสำคญัของชาต ิ

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้
ร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 90 

ราษฎรเกิดความ
สามัคคี ความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

สำนกัปลดั 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 118  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้องสัญจร 

เพื่อให้บริการราษฎรใน
ด้านต่างๆ และรับเรื่อง
ร้องทุกข์จากราษฎร 
นอกสถานท่ี 

ใหบ้ริการราษฎรในเขตพื้นที ่
ตำบลบ้านเอื้อง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ราษฎรได ้
รับบริการ
และ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 
- ราษฎรสามารถแจ้ง
เรื่องราวร้องทกุข์ได้
ในทนัที 

สำนักปลดั 
 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชกิสภาท้องถิน่ 

เพื่อให้มีผู้บรหิารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ครบจำนวนตาม
กฎหมายกำหนด 

ได้ผูบ้ริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาทอ้งถิน่ ครบ
จำนวนตามกฎหมายกำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรได้
ใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 
ร้อยละ 
100 

มีผู้บรหิารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นครบจำนวน
ตามกฎหมายกำหนด  

สำนักปลดั 
 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
การเลือกตั้ง 
 
 
 

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ
เลือกตั้งให้กับบุคลากร
ท้องถิ่นและราษฎร  
ต.บ้านเอื้อง 

จัดอบรมและจดักิจกรรม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับ 
บุคลากรท้องถิ่นและราษฎร 
ต.บา้นเอื้อง ม.1-16 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับ
ความรู ้
ร้อยละ 90 

บุคลากรท้องถิน่และ
ราษฎร มคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งมากขึ้น 

สำนักปลดั 
 

7 โครงการจดัทำระบบ 
แผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและ
สะดวกในการจัดเก็บ
รายได ้

จัดทำระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ  
อบต.บ้านเอื้อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธภิาพ 
ร้อยละ 
100 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองคลัง 
 

 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 119  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเกบ็รายได ้

เพือ่ปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ้

ปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี
อบต.บ้านเอื้อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธภิาพ 
ร้อยละ 
100 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองคลัง 
 

9 โครงการตรวจสอบ
ภายใน 

- เพือ่สนับสนนุบุคลากร
ทุกระดับขององค์กร  
ใหส้ามารถปฏิบัตหิน้าที่
และดำเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบัหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อกำหนดอืน่
ขององคก์ารบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง 

บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ข้อบกพร่อง
ท่ีตรวจพบ
ลดลง 
ร้อยละ 
100 

หน่วยงานถกูทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบ
ภายนอกลดลง 

หนว่ย
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 9  โครงการ - - 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 120  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2567) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
เตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดโครงการอบรมฯ ใหก้ับ 
จนท. ผู้นำชุมชนและราษฎร 
ตำบลบ้านเอื้อง หมูท่ี่ 1-16  

50,000 30,000 
 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับ
ความรู ้
ร้อยละ 80 

ราษฎรไดร้ับความรู้
พืน้ฐาน
ภาษาต่างประเทศและ
สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได ้

สำนักปลดั 
 

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

 

แบบ ผ.02 



หน้า 121  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวิีตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 
 

เพื่อเสรมิสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความ
ปรองดองของประชาชน 
ในพืน้ท่ี 

จัดกิจกรรมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดอง 
ของประชาชนตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ราษฎรรัก
และ
ปรองดอง
สมานฉันท์
กัน 
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ทำให้
เกิดความรักความ
สามัคคี ความ
ปรองดองมากขึน้ 

สำนักปลดั 
 

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

 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 122  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพฒันาเมอืงน่าอยู่ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ของ  
อบต.บ้านเอื้อง และ 
ของหมู่บ้าน หมู่ที ่1-16 

เพื่อกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ใหไ้ด้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. และชุมชน 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ของ อบต.บ้านเอือ้ง และ 
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน สำหรับ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต. และชุมชน 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในองค์การบริหาร
สว่นตำบลบ้านเอือ้ง 

เพือ่ให้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในองค์การบริหาร
สว่นตำบลบ้านเอือ้ง ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้องกำหนด 

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

อบต.มี
สถานท่ี
พร้อมใน
การจัด
กิจกรรม
ร้อยละ 90 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆ  

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ให้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง 

ปรับปรุงตอ่เติมลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องกำหนด 

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

อบต.มี
สถานที่
พร้อมใน
การจัด
กิจกรรม
ร้อยละ 90 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องมี
สถานที่จดักิจกรรม
ต่างๆ  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หน้า 123  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในองค์การบริหาร
สว่นตำบลบ้านเอื้อง 

-เพื่อใหอ้งค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอือ้งมี
แนวเขตกัน้พืน้ทีชั่ดเจน 
-เพื่อใหอ้งค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้องมีรั้ว
ที่สวยงาม 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้องกำหนด 

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

อบต.มี
แนวเขต
กั้นพื้นที่
ชัดเจน
ร้อยละ 90 

-องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องมีแนว
เขตกั้นพืน้ทีชั่ดเจน 
-องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องมรีั้วที่
สวยงาม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร 
องค์การบริหารสว่น
ตำบลบ้านเอือ้ง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องใหไ้ด้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ  

ปรับปรุงอาคารองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเอือ้ง 
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอือ้งกำหนด 

5,000,000 
  

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

อบต.มี
อาคาร
เพียงพอ
ร้อยละ 90 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องมี
อาคารทีไ่ดม้าตรฐาน 
สำหรับใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ  

กองช่าง 
 

6 โครงการตอ่เติมอาคาร 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อต่อเติมอาคาร
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องให้ได้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ  

ต่อเติมอาคารองค์การบริหาร
สว่นตำบลบ้านเอื้อง 
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องกำหนด 

5,000,000 
  

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

อบต.มี
อาคาร
เพยีงพอ
ร้อยละ 90 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องมี
อาคารทีไ่ดม้าตรฐาน 
สำหรับใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ  

กองช่าง 
 

7 โครงการซ่อมแซม
อาคารองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
องค์การบริหารสว่น
ตำบลบ้านเอื้องให้ได้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ  

ซ่อมแซมอาคารองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้องกำหนด 

2,000,000 
  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

อบต.มี
อาคาร
เพยีงพอ
ร้อยละ 90 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอือ้งมี
อาคารทีไ่ดม้าตรฐาน 
สำหรับใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ  

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 124  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อาคารสถานท่ี
ภายใน อบต.บ้านเอื้อง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
อาคาร  สถานท่ี 
สวนหย่อม ให้สวยงาม
เหมาะสมเป็นสถานท่ี
ติดต่อราชการสำหรับ
ราษฎร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานท่ีภายใน อบต.บ้านเอื้อง 
(ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง 
กำหนด) 
 

2,000,000 
  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

อบต.  
มีภูมิทัศน์
สวยงาน 
ร้อยละ 80 

ภูมิทัศน์ของ อบต. 
มีสภาพดีขึ้นและ
สวยงาม เหมาะสม
เป็นสถานท่ีตดิต่อ
ราชการสำหรับราษฎร 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ  
อบต.บ้านเอือ้งและใน
สถานท่ีสาธารณะของ
ตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 

เพือ่ให้มีห้องน้ำ 
ที่ได้มาตรฐานสำหรับ 
จนท.อบต. และรองรับ
ราษฎรผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างเพียงพอ  

ก่อสร้างห้องน้ำ  
อบต.บ้านเอื้องและในสถานท่ี
สาธารณะของ ต.บ้านเอื้อง  
ม. 1-16 (ตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด) 
 

2,000,000 
  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จนท.และ
ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 90 

มีห้องนำ้ที่ได้
มาตรฐานสำหรับ 
จนท.อบต. และ
รองรับราษฎรผูม้า
ติดตอ่ราชการอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถ 

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ 
ที่ได้มาตรฐานสำหรับ 
จอดรถของ อบต. และ
จอดรถของราษฎรผู้มา
ติดต่อราชการ  

ก่อสร้างโรงจอดรถ (ตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด) 
 

2,000,000 
  

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

มีโรงจอด
รถ
เพยีงพอ 
ร้อยละ 80 

มีโรงจอดรถสำหรับ
จอดรถของ อบต. 
และจอดรถราษฎร 
ผู้มาตดิต่อราชการ 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมประจำ
หมู่บ้าน บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างศาลา
ประชาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมตา่งๆ ของ 
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 
เมตร บ้านนาดี หมู่ที ่3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

มีศาลาประชาคมทีไ่ด้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



หน้า 125  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อม
ห้องนำ้ บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงคแ์ละ
ห้องนำ้ให้ได้มาตรฐาน 
สำหรับใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของ หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 
ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 
เมตร พร้อมห้องนำ้ 2 หอ้ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

มีศาลาเอนกประสงค์
และห้องน้ำที่ได้
มาตรฐาน สำหรบัใช้
จัดกิจกรรมต่างๆ และ
อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านกอ่ 
หมู่ที่ 13 

-เพื่อใหอ้าคาร
เอนกประสงค์มีแนวเขต
กัน้พืน้ทีชั่ดเจน 
-เพื่อใหอ้าคาร
เอนกประสงค์มีรั้วที่
สวยงาม 

ก่อสร้างรั้วลอ้มรอบอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านก่อ  
หมู่ที่ 13 

500,000 
  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อาคาร
เอนก 
ประสงค ์
มีแนวเขต
กั้นพื้นที่
ชัดเจน
ร้อยละ 90 

-อาคารเอนกประสงค์
มีแนวเขตกั้นพื้นที่
ชัดเจน 
-อาคารเอนกประสงค์
มีรั้วที่สวยงาม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างตาข่าย
เหลก็ลอ้มรอบอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 

-เพื่อใหอ้าคาร
เอนกประสงค์มีตาข่าย
กัน้พืน้ทีชั่ดเจน 
-เพื่อป้องกันการสญูหาย
ของสิ่งของที่เก็บภายใน
อาคารเอนกประสงค ์

ก่อสร้างตาข่ายเหล็กล้อมรอบ
อาคารเอนกประสงค์ บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 

200,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

อาคาร
เอนก 
ประสงค ์
มีทีก่ั้น
พื้นที่
ชัดเจน
ร้อยละ 90 

-อาคารเอนกประสงค์
มีตาข่ายกัน้พืน้ที่
ชัดเจน 
-สามารถป้องกนัการ
สญูหายของสิ่งของที่
เก็บภายในอาคาร
เอนกประสงค์ได ้

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 126  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์  
ให้ได้มาตรฐาน สำหรับ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอื้อง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน สำหรับ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน 

กองช่าง 
 

รวม 15  โครงการ - - 31,700,000 31,700,000 31,700,000 31,700,000 31,700,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 127  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- 
 
 
 

 

- - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า 128  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 129  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่ 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านเอือ้ง  
หมู่ที ่1 

เพื่อใหร้าษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก  
 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเอื้อง  
หมู่ที ่1 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพื้นที่อยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 
 

เพื่อระบายน้ำทีขั่งใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบ้าน นายวี   อินทริง 
ถึง บ้าน นางประดิษฐ์  คะดุน 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลกึ 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 200 เมตร  

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

3 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 
 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบ้าน นางกด  สุทา   
ถึง บ้าน นางเพ็ญ  คะดุน 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 200 เมตร  

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 130  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ใหร้าษฎรมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและสญัจร
ไปมาสะดวก  
 

ขยายหม้อแปลงไฟฟ้าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่1-16 ตำบลบ้านเอือ้ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและสญัจรไป
มาสะดวก  
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองผอื หมู่ที ่4 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากห้วยแดง  ถึง บ้าน 
นายสวัสดิ์  รัตนะ  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ทว่มขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

6 โครงการก่อสรา้ง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อระบายน้ำที่ขงัใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนท่ีตกลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบา้นนายมุข  โปวังสา  
ถึง ประปาบ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 120 เมตร ลกึ 
0.60 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

7 โครงการก่อสรา้ง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อระบายน้ำที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบา้น นายอ่อนสา  
ดาดง  ถึง บ้านนายถาวร 
โครตรัตน์ ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 500 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 131  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่11 

เพื่อระบายน้ำที่ขงัใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

สายจากบา้น นายสุวรรณ  
ผู้ดีสม  ถึง บ้าน นายวิรัช  
ไชยกา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 0.40 
เมตร 

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

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

รวม 8  โครงการ - - 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 132  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพฒันาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากหนา้บ้าน นายพิชิต 
มูลพงษ ์ ถึง ป่าช้า ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากห้วยเซียงเซา  ถึง นา
นายเสง่ียม  จำปาซ้อน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 แบบ ผ.02/1 



หน้า 133  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
ทับซีนแอสฟสัทต์ิก 
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายจันทร์  
ศรีวังไสย์  บ้าน นางสมศรี 
มหาวงค ์ถึง บ้าน นายสงวน  
เพง็คำ บ้านก่อ หมู่ที ่2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลา่
เซลล ์

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ ลดการใช้
พลังงานจากไฟฟ้า 
ประหยดัค่าไฟฟ้า 
 

ตดิตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
หมู่ที ่1-16 ตำบลบ้านเอือ้ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง ลดการใช้
พลังงานจากไฟฟ้า 
ประหยดัค่าไฟฟ้า 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็  
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายสมยั 
อินทริง  ถึง นา นายเริน   
ผุดีสม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากข้างบ้าน นายคำ 
สิงห์งอย  ถึง นา นายพิมพ์   
เรือนนา ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 134  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากข้างบ้าน นายเลียม 
เรือนนา  ถึง สามแยก 
ทางไปบ้านเอือ้ง ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากข้างบ้าน นายธวัชชัย 
เรือนนา  ถึง หน้าบ้าน 
น.ส.อสิรีย์  เรือนนา ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากหนา้บ้าน น.ส.อรทัย 
เรือนนา  ถึง ลำน้ำอูน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากหนา้บ้าน น.ส.อสิิรีย ์
เรือนนา  ถึง ลำน้ำอูน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการเจาะน้ำประปา
พร้อมอุปกรณ ์
บ้านดงขวาง หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

เจาะนำ้ประปาพร้อมอุปกรณ ์
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

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

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 135  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางดวง  
โคตรตะ ถึง แยกซอยประปา 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายเกรด็  
ถึง หนองคำอ้อ ยาว 600 
เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายศรีทวน  
งามนาศรี ถึง สำนักสงฆ์วดั 
ซำโพธิ ์ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายพร  
ต้นกันยา ถึง ดอนปูต่า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากฝายน้ำล้นห้วยโคน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 136  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
น้ำดื่มเพือ่สุขภาพ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

- เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อน้ำบรโิภค 

ก่อสร้างโรงเรือนน้ำดืม่ ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
สูง 6 เมตร ตดิตั้งถังกรองน้ำ
และตดิตั้งตู้หยอดเหรียญ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

-ราษฎรมีนำ้บริโภค
อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
-ลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อนำ้บริโภค 

กองช่าง  
 

19 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การซือ้น้ำบรโิภค 

ก่อสร้างโรงเรือนน้ำดืม่ ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
สูง 6 เมตร ตดิตั้งถังกรองน้ำ
และตดิตั้งตู้หยอดเหรียญ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

-ราษฎรมีนำ้บริโภค
อย่างเพยีงพอต่อความ
ต้องการ 
-ลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อน้ำบริโภค 

กองช่าง  
 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายต้น  โคตตะ
ถึง บ้าน นายบุญส่ง ลานนท์ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายคงศักดิ์   
คะโมฤทธิ์ ถึง บ้าน  
นายประสิทธ์ิ  ชนะพจน์ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 137  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายถาวร    
โครตรัตน ์ถึง แยกไปหนอง 
คำอ้อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (สายที่ 1)  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากห้วยแดง ถึง นา  
นางสาวบัววนั  อินทริง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (สายที่ 2)  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากสระหลวง ถึง  
ลำห้วยโคน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางสาวสุปราณ ี
อินทริง ถึง วัดป่าโนนสาวเอ ้
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

จุดที่ตั้งถังประปาและท่อเมนต์
ภายในหมู่บ้าน 

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

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 138  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากสามแยกหนองไก ่ถึง 
ป่าช้าบ้านหนองผือ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายปั่น  อินทะศรี 
ถึง บ้าน นายณัฐพล  โสภาน้ำ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายสมจิตร   
เรืองฤทธิ ์ถึง ลำน้ำอูน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายพงษกร   
ทะโคดา ถึง บ้าน นายเลิง   
ทะโคดา กว้าง 4 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายปัญญา   
อินทร์เพ็ญ ถึง แยกไปวดัป่า 
ดงขวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 139  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายคงศักดิ์   
ศรีเมือง ถึง บ้าน นายบุญมา  
มีมา กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางรัศมี คะปัญญา 
ถึง ปากทางเข้าวัดป่าดงขวาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางสมพล นาปัดสี 
ถึง สามแยกไปหนองคำอ้อ  
ระยะทาง 500 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นายยุทธพันธ์ ภักดี 
ถึง สามแยกหน้าวัดป่าดงขวาง  
ระยะทาง 500 เมตร  

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

รวม 35  โครงการ - - 52,300,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000 - - - 

 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 140  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 141  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ว ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศาลา 
การเปรยีญอุโบสถ 
วัดศรีโนนสูง  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

เพือ่ใช้เป็นสถานท่ี
สำหรับพระสงฆ์และ
ราษฎรปฏิบัติธรรมและ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
อุโบสถ วัดศรโีนนสูง กว้าง 29 
เมตร ยาว 39 เมตร สูง 21 
เมตร 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

พระสงฆ์
และราษฎร
มีสถานท่ี
ทำกิจกรรม
ร้อยละ 80 
 

มีสถานท่ีสำหรับ
พระสงฆ์และราษฎร
ปฏิบัติธรรมและจดั
กิจกรรมต่างๆ 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 142  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  การพฒันาเมืองน่าอยู่ 
    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 143  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 144  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพฒันาเมืองน่าอยู่ 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
       6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเรือน
พักญาติ บ้านเอื้อง หมู่ที ่
1 

เพือ่ก่อสร้างเรือนพัก
ญาติให้ได้มาตรฐาน 
สำหรับใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของ หมู่บ้าน 

ก่อสร้างเรือนพักญาติ  
บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1   

 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 90 

มีเรือนพักญาติที่ได้
มาตรฐาน สำหรบัใช้
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง 
ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) บ้านเอื้อง 
หมู่ที ่1 

เพื่อก่อสร้างฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ) ให้ได้
มาตรฐาน สำหรบัใช้เผา
ศพผู้ทีเ่สียชีวิต 

ก่อสร้างฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) 

บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 
 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 90 

มีฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ) 
ที่ได้มาตรฐาน สำหรับ
ใช้เผาศพผู้ทีเ่สียชีวิต 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้จัดประชุม
ประชาคมและจดั
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 12 เมตร 

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

มีสถานท่ีจัดประชุม
ประชาคมและจดั
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

รวม 3  โครงการ - - 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 - - - 

 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 145  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



หน้า 146  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอือ้ง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



หน้า 147  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใชส้ำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ 
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดคลองไส้ไก ่
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อระบายน้ำฝนท่ีตกลง
มาไดร้วดเร็วและเพือ่ให้
ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดคลองไส้ไก่ หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอือ้ง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ไม่ทว่มขังและราษฎร
มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

2 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลีย่มคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บ้านเอือ้ง  
หมู่ที ่1 

เพือ่ระบายน้ำท่ีขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนท่ีตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอื้อง  
หมู่ที ่1 โดยดำเนินการตาม
แบบ อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ทว่มขงั  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

3 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล.  
บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ำทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนที่ตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ทว่มขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 148  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านและขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านก่อ หมู่ที ่2 

เพือ่ให้ราษฎรที่ขยาย
พื้นที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้
และสญัจรไปมาสะดวก 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านก่อ หมู่ที ่2 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 
100 

ราษฎรที่ขยายพืน้ท่ีอยู่
อาศัยมีไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาสะดวก 
 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างทางสาธารณะ
ทางหลวงชนบทบ้านนาดี 
ถึง บ้านนาชุม (นพ 4036) 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งทาง
สาธารณะทางหลวงชนบท
บ้านนาดี ถึง บ้านนาชุม  
(นพ 4036) ระยะทาง 500 
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
สัญจรไป
มาสะดวก 
ร้อยละ 
 100 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสรา้ง 
รางระบายนำ้ คสล.  
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

เพือ่ระบายน้ำทีขั่งใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

7 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล.  
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพือ่ระบายน้ำทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนที่ตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบ
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 5,000 เมตร สึก 
0.40 เมตร บ้านดงขวาง  
หมู่ที่ 6 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล.  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8,9,14 

เพือ่ระบายนำ้ทีข่ังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนที่ตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบ
หมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที ่
8,9,14 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 149  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ คสล.  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 

เพือ่ระบายน้ำท่ีขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนทีต่กลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 
ยาว 15,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ท่วมขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

10 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิสด์ บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 9 

เพือ่ระบายนำ้ที่ขังใน
หมู่บ้านและระบาย
น้ำฝนท่ีตกลงมาได้
รวดเร็ว 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวสิด ์
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

บ้านเรือน
ราษฎรน้ำ 
ไม่ทว่มขัง  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวกและน้ำไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง  
 

11 โครงการขุดคลองไส้ไก ่
บ้านกอ่ หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดคลองไส้ไก ่บ้านก่อ  
หมู่ที ่13 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและเพื่อความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
สัญจรไป
มาสะดวก 
ร้อยละ 90 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 150  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทติย ์
หมู่ที ่1-16   
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ให้ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและเพื่อความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที ่1-16   
ตำบลบ้านเอื้อง 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ราษฎร
สัญจรไป
มาสะดวก 
ร้อยละ 90 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

รวม 13  โครงการ - - 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 151  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ทุกสาย บ้านเอื้อง  
หมู่ที่ 1 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็  
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
สายจากหนา้บ้าน นางสาว 
นาง  คะดุน ถึง สามแยก 
บ้านดงขวาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านเอือ้ง หมู่ที ่1 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสาย 
บ้านเอือ้ง หมู่ที ่1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 152  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างประปา
สำหรับบริโภคได้  
บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

เพือ่ให้ราษฎรมี
น้ำประปาสะอาดใช้และ
บริโภคได ้

ก่อสร้างประปาสำหรับบริโภค
ได้ บ้านเอือ้ง หมู่ที ่1 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำสะอาด
บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำประปา
สะอาดใช้บรโิภคอย่าง
เพียงพอและลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ
บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ชลประทานระบบท่อสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร บ้านเอื้อง  
หมู่ที่ 1 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างชลประทานระบบท่อ
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ชลประทานแบบท่อ 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างชลประทานแบบท่อ 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 

บ้านก่อ หมู่ที ่2 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสรา้งสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม 
ลำน้ำหว้ยผึ้ง บา้นก่อ  
หมู่ที่ 2  

เพื่อใหร้าษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สญัจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามลำน้ำห้วยผึ้ง  

บ้านก่อ หมู่ที ่2  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 153  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บา้นก่อ 
หมู่ที ่2 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านก่อ หมู่ที ่2 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

9 โครงการก่อสรา้งถนน 
แอสฟสัท์ติกจากสี่แยก 
บ้านนาด ีหมู่ที่ 3 ถึง  
วัดทรายคำ บ้านก่อ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสทต์ิก 
จากสี่แยกบ้านนาดี หมู่ที ่3 ถึง
วัดทรายคำ บา้นกอ่ หมู่ที่ 2 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัสท์ติกจาก 
บ้านดอนถ่อน ถึง บ้านก่อ 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟสัทต์ิกจาก 
บ้านดอนถ่อน ถึง บ้านก่อ 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านกอ่  
หมู่ที่ 2 ถึง บา้นห้วยไห  
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

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

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ำสู่ไร่นาเพื่อ
การเกษตร บ้านก่อ  
หมู่ที่ 2 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำสู่ไร่นาเพื่อ
การเกษตร บ้านกอ่ หมู่ที่ 2 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 154  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาด ีหมู่ที่ 3 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้าน นางหลอด 
พงษ์ขันธ ์ถึง นา นายวน  
มะละกา ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็  
บ้านนาด ีหมู่ที่ 3  
สายบ้านนาดี ถึง 
อบต.บ้านเอือ้ง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาดี หมู่ที ่3  
สายบ้านนาดี ถึง 
อบต.บ้านเอื้อง 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัสท์ตกิจาก 
บ้านนาดี ถึง บ้านขว้างคล ี
 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสทต์ิกจาก 
บ้านนาดี ถึง บ้านขว้างคลี 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รอบบริเวณบ่อหลวง  
บ่อมน บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 4 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และมีถนนใช้ท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาต ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบบริเวณบ่อหลวง 
บ่อมน บา้นหนองผือ หมู่ที ่4 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและมี
ถนนใช้ท่องเทีย่วเชิง
ธรรมชาต ิ

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านหนองผือ ถงึ  
บ้านขว้างคล ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านหนองผือ ถึง 
บ้านขว้างคล ี

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจร 
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 155  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรมี
น้ำอปุโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากบ้านหนองผือ ถึง 
บ้านสร้างแก้ว ระยะทาง 
5 กิโลเมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนถ่อน หมู่ท่ี 5 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ตามไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 เมตร 
และวางท่อขนาด 0.40 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 156  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาจากลำน้ำอูน 
สู่หมู่บ้าน บ้านดงขวาง  
หมู่ที ่6 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาใช้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

ก่อสร้างระบบประปา 
จากลำนำ้อูนสูห่มู่บ้าน บา้นดง
ขวาง หมู่ที่ 6 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากสะพานห้วยเซียงเซา 
ถึง สามแยกข้างบ้าน  
น.ส.นงค์ราญ  อินทรศรี กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนนสายรอบดอนหอระคณุปู่
ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการต่อเติมสะพาน
ข้ามลำน้ำอูน 2 ข้าง  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 

เพือ่ให้ราษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างต่อเติมสะพานข้ามลำ
น้ำอูน 2 ข้าง บ้านเซียงเซา 
หมู่ที ่7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  
 

27 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำน้ำอูนใหม ่ 
บ้านเซียงเซา  

เพือ่ให้ราษฎรมีสะพาน 
ไวใ้ช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ลำน้ำอูนใหม ่บ้านเซยีงเซา 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 157  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำ บ้านเซียงเซา 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งนำ้  
บ้านเซียงเซา 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้งอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ไฟฟ้าลำน้ำอูน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างโรงสูบนำ้ไฟฟ้า 
ลำน้ำอูน บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำห้วยโคน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8,9 
 

เพือ่ใหร้าษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพานข้าม 
ลำห้วยโคน บ้านนาจาน  
หมู่ที ่8,9 

40,000,000 
 

40,000,000 
 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  

32 โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่จากลำน้ำ
อูนสู่หมู่บ้าน บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาใช้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่จากลำน้ำอูนสู่หมู่บา้น 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 158  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 8,9,14 

เพือ่ให้ราษฎรมี
น้ำประปาใช้ครอบคลุม
ทุกหลงัคาเรือน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8,9,14 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมี
น้ำอปุโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

34 โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลพลังงาน
แสงอาทติย์เพื่อการเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
ทำการเกษตร 

ก่อสร้างประปาบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 8 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
 

35 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำน้ำอนู (ท่าควาย)  
บ้านนาจาน  

เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สญัจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอูน 
(ท่าควาย) บ้านนาจาน 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  

36 โครงการก่อสร้าง
ชลประทานแบบท่อ 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8,9,14 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างชลประทานแบบท่อสู่
ไร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านนาจาน ม. 8,9,14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

37 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำ บา้นนาจาน 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8,9,14 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8,9,14 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 159  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสรา้งคลองส่ง
น้ำระบบไฟฟ้าสู่ไร่นา
การเกษตร บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8 ,9 

เพื่อใหร้าษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบ
ไฟฟ้าสู่ไร่นาการเกษตร บ้าน
นาจาน หมูท่ี่ 8 ,9 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

39 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมท่อ 
ส่งน้ำ ห้วยโคน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างสถานีสบูน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมท่อส่งน้ำ ห้วยโคน  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บาดาล 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตยบ์าดาล 
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากสถานีจา่ยไฟฟ้าย่อย
ถึงดอนปู่ตา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากโรงเรยีนบ้านนาจาน
ถึง ไชยพรหีบทอง กว้าง 5
เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

8,950,000 8,950,000 8,950,000 8,950,000 8,950,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 160  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ลำนำ้อนู บ้านนาจาน  
หมู่ที ่9,14 

เพือ่ป้องกันน้ำท่วมและ
ความเสยีหายจาก
อุทกภัยอื่นๆ 

ก่อสร้างพนังกั้นลำนำ้อนูฝั่ง
บ้านนาจานริมอูนตลิ่ง  
หมู่ที ่9,14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ป้องกันน้ำ
ท่วมได ้
ร้อยละ 90 

น้ำไม่ท่วมและลด
ความเสยีหายจาก
อุทกภัยอื่นๆ 

กองช่าง  
 

44 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาจากลำน้ำอูนสู่
หมู่บ้าน บ้านนาจาน  
หมู่ที ่9 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาใช้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

ก่อสร้างระบบประปา 
จากลำน้ำอูนสูห่มู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

45 โครงการก่อสร้างประปา
สำหรับบริโภคได้  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาสะอาดใช้
บริโภคได ้

ก่อสร้างประปาสำหรับบริโภค
ได้ บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำสะอาด
บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำประปา
สะอาดใช้บรโิภคอย่าง
เพยีงพอและลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ
บริโภค 

กองช่าง  
 

46 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ำระบบไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านนาจาน 
หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำระบบ
ไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสรา้งคลอง 
ส่งน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รอบหนองกระโจนชัยวาล  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบหนองกระโจน
ชัยวาล บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 161  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ำคอนกรีตสู่พื้นทีท่ำ
การเกษตร บ้านนาจาน 
หมู่ที ่9 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสู่
พื้นที่ทำการเกษตร  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

49 โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

เพื่อใหร้าษฎรมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
ทำการเกษตร 

ก่อสร้างประปาบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

สายจากหนา้บ้าน นายณรงค์ 
โสภานำ้ ถนนศรีสงครามทา่แร่
ถึง ดอนปู่ตา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร สายหน้าบ้าน นายเลิศ 
โสภานำ้ โรงน้ำแข็ง N.K. ยาว 
500 เมตร 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซมสะพาน
ข้ามลำน้ำอูน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมสะพานข้ามลำน้ำอูน 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่10 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 162  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอตอ่ความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

จากถนนทางหลวงสายหน้า 
วัดโพธิ์ศรี ถงึ บ้านนายเกียรติ   
สายเนตร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างประปา
สำหรับบริโภคได้  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาสะอาดใช้
บริโภคได ้

ก่อสร้างประปาสำหรับบริโภค
ได ้บ้านหนองผือ  ม.11 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำสะอาด
บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำประปา
สะอาดใช้บรโิภคอย่าง
เพียงพอและลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ
บริโภค 

กองช่าง  
 

55 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 3,169,800 3,169,800 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสรา้งถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนถ่อน- 
บ้านหว้ยไห-บ้านนาคำ 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้านดอนถ่อน- 
บ้านห้วยไห-บ้านนาคำ 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 163  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยขามเปีย้   
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12 

เพือ่ให้ราษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย 
ขามเปี้ย  บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  
 

58 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

เพื่อใหร้าษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

59 โครงการก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ำสู่ไร่นาเพื่อ
การเกษตร บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที่ 12 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำสู่ไร่นาเพื่อ
การเกษตร บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมน้ีำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

60 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ
สู่ไร่นาเพือ่การเกษตร 
บ้านดอนถ่อน หมูท่ี ่12 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อส่งนำ้สูไ่ร่นาเพือ่
การเกษตร บา้นดอนถ่อน  
หมู่ที่ 12 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

61 โครงการก่อสร้าง
ชลประทานแบบท่อ 
สู่ไร่นาเพือ่การเกษตร 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างชลประทานแบบท่อสู่
ไร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 164  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำแบบท่อเหลี่ยมสูไ่ร่นา
เพื่อการเกษตร บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบท่อ
เหลี่ยมสูไ่ร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

63 โครงการก่อสร้าง
ชลประทานแบบทอ่ 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านกอ่ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างชลประทานแบบท่อสู่
ไร่นาเพือ่การเกษตร 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัสท์ติกรอบหมู่บ้าน 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสทต์ิก 
รอบหมู่บ้านทุกสาย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.5 เซนติเมตร 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกบิง้ กว้าง 6 
เมตร ยาว 7,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านก่อ 
หมู่ที ่13 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านกอ่ หมู่ที่ 13 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 165  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายจากทางหลวงชนบท   
ถึง บ้านเอื้อง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก่อ หมู่ที ่13  
สายจากสายจากทางหลวง
ชนบท  ถึง บ้านเอื้อง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสรา้งสะพาน
ข้ามลำน้ำอูนช่วงท่าควาย 
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 

เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพานข้าม 
ลำน้ำอูนช่วงท่าควาย  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  

69 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดนิจากลำนำ้อูน
สู่หมู่บ้าน บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ำประปาใช้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดนิ
จากลำน้ำอูนสูห่มู่บ้าน  
บ้านนาจาน หมู่ท่ี 14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

70 โครงการก่อสร้าง
ชลประทานแบบท่อ 
สู่ไร่นาเพื่อการเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างชลประทานแบบทอ่สู่
ไร่นาเพือ่การเกษตร 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีนำ้
อุปโภคและ
ทำเกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

71 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำระบบไฟฟ้าสู่ไร่นา
การเกษตร บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 14 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งนำ้ระบบ
ไฟฟ้าสู่ไร่นาการเกษตร  
บ้านนาจาน หมู่ที ่14 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และใช้ทำการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 166  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

73 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาจากลำน้ำอูนสู่
หมู่บ้าน บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 15 

เพือ่ใหร้าษฎรมี
น้ำประปาใช้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 

ก่อสร้างระบบประปา 
จากลำน้ำอนูสูห่มู่บ้าน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอปุโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

74 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จากบ้าน นางรุ่งรัก มีมา 
ถึง หนองคำออ้ 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำน้ำอูน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน 
ไวใ้ช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอูน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

70,000,000 
 

70,000,000 
 

70,000,000 70,000,000 70,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  

76 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำน้ำอูน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน 
ไวใ้ช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

เริ่มจากหนองคำออ้ข้าม 
ลำนำ้อูน จรดริมฝั่งน้ำอูน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 167  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการต่อเติมสะพาน
ข้ามน้ำอูน บ้านเซียงเซา 
หมู่ที ่15 

เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน 
ไว้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ต่อเติมสะพานข้ามนำ้อูน  
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีสะพานสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง  
 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัสท์ติก บ้านเซยีงเซา 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟสัทต์ิก 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 16 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอปุโภค 
-บริโภค  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง  
 

80 โครงการยกร่องถนนดิน 
รอบบ่อหลวงและบ่อมน  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ยกร่องถนนดินรอบบอ่หลวง
และบ่อมน บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 16 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหนองผือ ถึง  
ห้วยปลาฝา กว้าง 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  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 168  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหนองผือ ถึง  
บ่อกอก ยาว 1,200 เมตร  

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผอื หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากตลาด SML ถึง  
สำนักสงฆ์วัดโพนสาวเอ้ 
 กว้าง 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  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
จากบ้านหนองผือ ถึง 
 บ้านขว้างคลี 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านขว้างคลี กว้าง 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  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สญัจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหนองผือ ถึง นา นายเพียน 
รัตนะ กว้าง 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  
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลติผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผอื ถึง  
บ้านสร้างแก้ว 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
บ้านสร้างแก้ว 

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 169  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16  
สายบ้านหนองผือ ถึง  
ห้วยปลาฝา 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก
และขนส่งผลติผล
ทางการเกษตร 

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

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

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

- เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 
- เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมตดิตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตรใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 
- ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

89 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลตามไร่นาของ
ราษฎร หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นา
ของราษฎร  หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตรใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนไว้
ใช้สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสทต์ิก 
หมู่ที ่1-16 ตำบลบ้านเอือ้ง 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

ราษฎร
เดินทาง
สะดวก  
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
และสญัจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 170  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการติดตั้งระบบสบู
น้ำพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำ
อุปโภคและทำ
การเกษตร 

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตรใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 91  โครงการ - - 1,204,778,500 1,204,778,500 1,204,778,500 1,204,778,500 1,204,778,500 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 171  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองสิม 
บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสิม บ้านเอื้อง  
หมู่ที ่1 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ประทิด บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองประทดิ 
บ้านเอือ้ง  หมู่ที ่1 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก 
ห้วยเซียงเซา บ้านเอื้อง 
หมู่ที ่1 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยเซยีงเซา  
บ้านเอือ้ง หมู่ที ่1 
ขนาดกว้าง 15X2,000 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากนิ 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 172  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอก 
หนองกา้นเหลือง 
 บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองก้านเหลือง
ตอนล่าง บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยผึ้งบ้านก่อ หมู่ที่ 2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอปุโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก 
หนองสองห้อง บ้านก่อ 
หมู่ที่ 2 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสองห้อง  
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ลน้ห้วยผึ้ง บ้านกอ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้ง 
บ้านก่อ หมูท่ี ่2 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 173  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกบ่อน้อย 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

เพื่อใหเ้ป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกบ่อน้อย บ้านนาด ี 
หมู่ที่ 3 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยแดง บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแดง 
บ้านนาด ีหมู่ที่ 3 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นหว้ยจิมปลา บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำลน้ห้วยจิมปลา 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกห้วยแดง 
บ้านนาดี หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยแดง บ้านนาด ี
หมู่ที ่3 ขนาดกว้าง 12 เมตร 
ลึก 3 เมตร ยาว 5,000 บาท 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกบ่อหลวง
บ่อมน บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 4,11,16 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกบ่อหลวงบ่อมน 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4,11,16 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตร 
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 174  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกห้วยแดง 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยแดง บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่4 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมี
น้ำอุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
บ้านหนองผอื หมู่ที่ 4 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกห้วย 
ขามเป้ีย บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 5 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยขามเปี้ย 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกห้วย 
หินกอง บ้านดอนถอ่น  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยหินกอง  
บ้านดอนถ่อน  หมู่ที่ 5 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 175  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสรา้งฝายน้ำ
ล้นห้วยหินกอง  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหินกอง  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่5 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกห้วย 
เซียงเซา บ้านดงขวาง  
หมู่ที ่6 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยเซยีงเซา  
บ้านดงขวาง หมู่ที ่6 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกหนอง 
คำอ้อ บา้นเซียงเซา  
หมู่ที ่7 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองคำอ้อ  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกแก้มลิง
หนองสรุิโยพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านเซียงเซา  
 

- เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากนิและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 
- เพือ่ให้ราษฎรมีอาคาร
สำหรับใช้ทำกิจกรรม
ต่างๆ 

ขุดลอกแก้มลิงหนองสรุิโย
พร้อมอาคารประกอบ  
บ้านเซียงเซา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมน้ีำ
อปุโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 
-ราษฎรมีอาคารสำหรับ
ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 

 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 176  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกห้วยโคน 
บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 , 9 
 

เพื่อใหร้าษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยโคน 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 , 9 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อปุโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมแีหล่งทำมา
หากิน 
 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างฝาย 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลำห้วยโคน บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8 ,9 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดแูล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ลำห้วยโคน บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8 ,9 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

23 โครงการขุดลอกสระนำ้ 
ดงหนองบัว บ้านนาจาน 
หมู่ที ่8 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกสระน้ำดงหนองบัว 
บ้านนาจาน หมู่ที ่8 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอก 
หนองกระโจนชัยวาล  
บ้านนาจาน หมู่ที ่8,9 

เพื่อใหเ้ป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองกระโจนชัยวาล  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8,9 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากนิ 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงอ่าง 
กักเก็บน้ำในเขตหนอง
กระโจนชัยวาล  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแลง้และทำ
การเกษตร 

ปรับปรุงอ่างกักเก็บน้ำในเขต
หนองกระโจนชัยวาล  
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร
ร้อยละ 90 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 177  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
แหล่งน้ำหนองกระโจน 
ชัยวาล บ้านนาจาน  
หมู่ที ่9 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดสระน้ำขนาดกว้าง 100 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 4 
เมตร (ลำเรียงดินทิ้ง) 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากนิ 

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอก 
ห้วยศาลา (หว้ยเหมือง) 
บ้านนาจาน หมู่ที ่9 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยศาลา  
(ห้วยเหมือง) บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 9 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกหนอง
สุริโย บ้านเซียงเซา  
หมู่ที ่10 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากนิและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกหนองสุรโิย 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่10 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อปุโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมแีหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอก 
สระลำยอง (บอ่ควายตาย) 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากนิและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกสระลำยอง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมน้ีำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 178  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขุดลอกห้วยแดง 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากนิและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยแดง 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากนิ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำลน้ห้วยโคน  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโคน  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

32 โครงการขุดลอกห้วย 
ขามเป้ีย บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที ่12 

เพื่อใหเ้ป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้นำ้ทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยขามเปี้ย 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมนี้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยผึ้ง บ้านดอนถอ่น  
หมู่ที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อปุโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นห้วยผึ้ง  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นหว้ยผึ้ง  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 179  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นห้วยขามเปี้ย  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย 
ขามเปี้ย บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที่ 12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำลน้ห้วยเซียงเซา  
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย 
เซียงเซา บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที่ 12 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง 
บ้านก่อ หมู่ที ่13 

เพื่อให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยผึ้ง บ้านก่อ  
หมู่ที ่13 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
อุปโภค
และทำ
เกษตร 
ร้อยละ 80 

- ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 
- ราษฎรมีแหล่งทำมา
หากิน 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างฝายหิน 
ชะลอน้ำ บ้านกอ่ หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ  
บ้านกอ่ หมู่ที ่13 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 15 
 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอนำ้  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 180  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการขุดลอกบ่อหลวง  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16  
 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดลอกบ่อหลวง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

41 โครงการขุดลอกบอ่มน  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดลอกบ่อมน บา้นหนองผือ 
หมู่ที ่16 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

42 โครงการขุดลอกห้วย
ปลาฝา บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่16 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยปลาฝา 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16  
 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

43 โครงการขุดลอกบอ่กอก  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดลอกบ่อกอก บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 16 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

44 โครงการขุดลอกบอ่เกลือ  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดลอกบ่อเกลือ บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่16 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 181  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการขุดลอกห้วย 
กินปลา บ้านหนองผือ  
หมู่ที ่16 

เพือ่ให้เป็นแหล่งทำมา
หากินและใช้น้ำทำ
การเกษตรของราษฎร 

ขุดลอกห้วยกินปลา 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16  
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

46 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นห้วยแดง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแดง  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง 

47 โครงการขุดลอก 
ห้วยแดง บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่16 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยแดง บ้านหนองผือ 
หมู่ที ่16 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใชอุ้ปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

48 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้น หมู่ที ่1-16 
ตำบลบ้านเอือ้ง 

เพือ่ให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน
ฤดูแล้งและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที ่1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ราษฎรมนี้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

กองช่าง  
 

49 โครงการขุดสระในไร่นา
เพือ่การเกษตรของ
ราษฎรหมู่ที่ 1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อกักเกบ็น้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

ขุดสระในไร่นาเพื่อการเกษตร
ของราษฎร  หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตรใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 182  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการธนาคารน้ำใต้
ดินระบบเปิด  
หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

เพื่อกักเกบ็น้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้งและทำการเกษตร 

ดำเนินการโครงการธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที ่1-16  
ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรมีน้ำ
ใช้อุปโภค
และทำ
การเกษตร 
 ร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ำอุปโภค
และทำการเกษตรใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
 

รวม 50  โครงการ - - 589,000,000 589,000,000 589,000,000 589,000,000 589,000,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 183  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกเห็ดนางฟ้า 

เพือ่อบรมส่งเสรมิอาชีพ
ให้กับผู้ดูแลคนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พิการ จำนวน 20 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พกิารมรีายได้เพิ่มขึน้ 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกสมุนไพร 

เพือ่ส่งเสรมิการปลูกพืช
สมุนไพร,เพื่อสร้าง
รายได้ลดรายจ่ายให้กับ
ผู้ดูแลคนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการ 
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้ดูแลคนพิการมี
รายได้เพิม่ขึ้น 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 184  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมทำ 
ขนมไทย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั
ผู้ดแูลคนพิการและคน
พิการ 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พกิาร จำนวน 25 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พิการมรีายได้เพิม่ขึ้น 

สำนกัปลดั 
 

4 โครงการสอนพับเหรยีญ
โปรยทานของคนพิการ 

เพือ่สง่เสริมอาชีพให้กับ
ผู้ดูแลคนพิการและคน
พิการ 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พิการ จำนวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พิการมรีายได้เพิ่มขึ้น 

สำนกัปลดั 

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มอีาชีพ
และเกดิรายได้ในการ
ครองชีพ 

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  หมู่ที่ 1-16 
ตำบลบ้านเอื้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
มีรายได้
เพิม่ขึน้ 

ผู้สูงอาย ุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพ
และมรีายได้เพิม่ขึน้ 
 

สำนักปลดั 

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

 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 185  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 
    2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการใช้โดรนหว่าน
เมลด็พืชในการเกษตร 

เพือ่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
ทำการเกษตรให้กับ
ราษฎร 

ส่งเสริมการใช้โดรนหว่าน
เมลด็พืชในทำการเกษตร
ให้กับราษฎรตำบลบา้นเอื้อง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลทำ
การเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรได้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการทำ
การเกษตรส่งผลให ้
ลดต้นทุนในการผลิต 

สำนักปลดั 

2 โครงการตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์ 

-เพื่อส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การตลาด 
-เพื่อให้ราษฎรได้มี
ช่องทางการจำหน่าย
สินค้าเกษตรออนไลน ์

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการตลาดใหกั้บ
ราษฎรตำบลบา้นเอื้อง 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลทำ
การตลาด
ร้อยละ 80 

-ราษฎรได้มีช่องทาง
การจำหน่ายสินค้า
เกษตรเพิ่มมากขึ้น 
-ราษฎรมรีายได้จาก
การจำหน่ายสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

 
 

 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 186  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลัหุ่นยนต์
เพื่อทำการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัหุน่ยนต์
ในการทำการเกษตร
ใหกั้บราษฎร 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหุ่นยนต์ในการทำ
การเกษตรให้กับราษฎร 
ตำบลบ้านเอื้อง 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล
หุ่นยนต ์
ในการทำ
การเกษตร
ร้อยละ 80 

ราษฎรได้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหุน่ยนต์ในการ
ทำการเกษตรสง่ผลให ้
ลดต้นทุนในการผลิต 

สำนักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 187  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชวิีตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาภายในตำบล 
บ้านเอือ้ง หมู่ที่ 1-16 

- เพือ่ก่อสร้างสนามกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

ก่อสร้างสนามกีฬา 
ภายในตำบลบ้านเอื้อง  
หมู่ที่ 1-16 (ตามแบบ  
อบต.บา้นเอื้อง กำหนด) 

50,000,000 
 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ราษฎร
สขุภาพ
แข็งแรง 
ร้อยละ 80 

- มีสนามกีฬาสำหรับ
เล่นกีฬาต่างๆที่ได้
มาตรฐาน 
-ราษฎรมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สำนักปลัด 
กองช่าง 

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

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 188  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบ ผ.02/2 



หน้า 189  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 
    5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการประเภท 
ทางการเคลื่อนไหว 
(ติดเตยีง) 

เพื่อให้ความรู้ผูดู้แลคน
พิการทางการ
เคลื่อนไหว 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พกิาร จำนวน 50 คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 90 
คนพิการ
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
ถูกวิธี 

ผู้ดูแลคนพิการและผู้
พิการไดร้ับความรู้ใน
การดูแลคนพิการตดิ
เตียง 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ดแูลคนพิการ
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อสร้างเครือข่ายผูดู้แล
คนพิการประจำหมู่บ้าน 

ผู้ดูแลคนพิการ  
จำนวน 120 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 
มีเครือข่าย
ประจำ
หมู่บ้าน 

มีเครือข่ายผู้ดูแลคน
พิการประจำหมู่บ้าน 

สำนกัปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการแบ่งปนัรอยยิ้ม
ให้เพือ่นคนพิการ 

เพือ่ช่วยเหลอืส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

คนพิการ จำนวน 38 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ผู้พิการ
ได้รับการ
แบ่งปัน
ร้อยยิ้ม 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 

สำนักปลดั 
 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของผูพิ้การและผู้ดูแล 
ผู้พิการ 

เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง
สทิธิประโยชน์ของผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ 

ผู้พิการและผูดู้แล 
ผู้พิการ จำนวน 100 คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 90 
ผู้พิการ
และผูด้แูล 
ผู้พิการ  
 มีความรู้
ความ
เข้าใจ 

ผู้ดูแลคนพิการและ 
ผู้พิการมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสิทธิโยชน์
ของผู้พิการและผู้ดูแล
คนพิการ 

สำนักปลดั 
 

5 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมทีอ่ยู่
อาศยัให้กับคนพิการ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านผู้พิการ,เพื่อให้คน
พิการมีคณุภาพชีวิต 
ทีด่ีขึ้น 

ผู้พิการ จำนวน 16 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90  
ผู้พิการมี
สภาพแวด 
ล้อมทีอ่ยู่
อาศัยดีขึ้น 

ผู้พกิารมีที่อยู่อาศยัที่
เหมาะสมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

สำนักปลดั 
 

รวม 5  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
       5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเตมิทีอ่ยู่
อาศัยสำหรับผูส้งูอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส 
ให้มทีี่อยู่อาศยัมั่นคง 

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ยากไร้
ผู้ดอ้ยโอกาส ท่ีขอรับการ
ช่วยเหลือ ในเขตตำบล 
บ้านเอือ้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรมีที่
อยูอ่าศัย
มั่นคง 
ร้อยละ 80 

ราษฎรผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคง 

สำนกัปลดั 
กองช่าง 

 

รวม 1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริการรับชำระ
ภาษีและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ผ่านอินเทอร์เนต็ 

เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้บริการรับชำระ
ภาษีและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ผ่านอินเทอร์เนต็ 

ให้บริการราษฎรในการชำระ
ภาษีและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วใน
การรับ 
บริการ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกและรวดเร็วใน
การรับบริการรบัชำระ
ภาษีและคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ 
 

สำนกัปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 โครงการบริการ
ประชาชนออนไลน์ 

เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้บริการราษฎร 

นำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
บริการราษฎร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎร
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วใน
การรับ 
บริการ 
ร้อยละ 80 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกและรวดเร็วใน
การรับบริการ 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการระบบราชการ
ออนไลน ์

-เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดการองค์กร 
-เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้บริการราษฎร 

-นำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและจดัการ
องค์กร 
-นำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
บริการราษฎร 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎร
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วใน
การรับ 
บริการ 
ร้อยละ 80 

-องค์กรมีกระบวนการ
การทำงานท่ีทันสมัย
มากขึน้ 
-ราษฎรได้รบัความ
สะดวกและรวดเร็วใน
การรับบริการ 

สำนกัปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

4 โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมดิจิทัลตำบล 

เพื่อส่งเสริมและ
สร้างสรรค์ใหม้ี
นวัตกรรมดิจิทัลตำบล 
บ้านเอื้อง 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มี
นวัตกรรมดิจิทัลตำบล 
บ้านเอือ้ง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีการสร้าง
นวัตกรรม
ดิจิทัล
ตำบล 
ร้อยละ 80 

มีนวัตกรรมดิจิทลัของ
ตำบลบ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

5 โครงการอบรมระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี
ดจิิทัล 

เพือ่อบรมให้ความรู้
ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
ศกึษาดูงานด้าน
สารสนเทศเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

อบรมให้ความรู้ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทลั
และศึกษาดูงานด้าน
สารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทลั 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูเ้ข้ารับ
การอบรม 
มีความรู้
ระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และสามารถ
ใช้งานผ่านระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

-เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู้
ดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล 
-เพื่อใหบุ้คลากร
ประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพใหกั้บบุคลากร
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุคลากร 
มีความรู้
และใช้งาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลได ้
ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
สามารถประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทลั
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

สำนกัปลดั 
 

รวม 6  โครงการ - - 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชวิีตเพือ่สร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์   
หมู่ที่ 1-16 

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ให้
ได้มาตรฐาน สำหรับใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์  หมู่ที ่1-16 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน สำหรับ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต. และชุมชน 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง 
อาคารเอนกประสงค์   
หมู่ที ่1-16 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคใ์ห้ได้
มาตรฐาน สำหรบัใช้ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. และชุมชน 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1-16 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

มีอาคารเอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน สำหรับ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต. และชุมชน 

กองช่าง 
 

รวม 2  โครงการ - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิหนอง
กุดอ้อเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่7 

เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละพัฒนา
หนองกุดอ้อ  บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 7 ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มี
นักท่องเทีย่ว
มาเทีย่วชม 
ร้อยละ 80 

มีแหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาติของตำบล
และมีนักท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้น สร้างรายได้
ให้กับราษฎรในชุมชน 

สำนกัปลดั 
กองช่าง 

 

2 โครงการหาดทรายเทียม  
(ทะเลจำลอง)  
บ้านหนองผือ  หมู่ที ่16 
 
 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
หนองผือ บึงหลวงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 16 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มี
นักท่องเทีย่ว
มาเทีย่วชม 
ร้อยละ 80 

มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของตำบล
และมีนักท่องเที่ยว
เพิม่ขึน้ สร้างรายได้
ให้กับราษฎรในชุมชน 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

 
 

รวม 2  โครงการ - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ีชุดรับแขก 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก  
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้) (การจัดหาตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคม) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์   
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของสำนักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนกัปลดั 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมคเ์คลื่อนที ่
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนกัปลดั 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ ์
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
เช่น รถยนต์ เครื่องปรบัอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนกัปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกยีร์อัตโนมัติ  จำนวน 1 คัน 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สำนักปลดั 

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตำ่กว่า 2,400 ซซีี หรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิล้แค็บ 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 กองคลัง 

11 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ เครื่องปรบัอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองคลัง 

12 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์
ตา่งๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถน้ำดับเพลิง รถพยาบาลฉุกเฉิน  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนกัปลดั 

14 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
ดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สำนักปลดั 

15 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซือ้เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ 
(AED) (จัดหาสำรวจคุณสมบัติและ
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลดั 

16 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)   
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สำนักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 202  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซือ้ครภุัณฑถั์งออกซิเจนและ
อุปกรณ์ (จัดหาสำรวจคุณสมบตัิและ
ราคาตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

18 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องผลติออกซิเจน  
(จัดหาสำรวจคณุสมบัตแิละราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 
 

19 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อชุดดับเพลิง   
(จัดหาสำรวจคณุสมบัตแิละราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

20 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อถังดับเพลิง ถังดับเพลิงผงเคมี
แหง้  (จัดหาสำรวจคุณสมบตัิและ
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนกัปลดั 

 

แบบ ผ.03 



หน้า 203  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนดิปรับฝอย 
(จัดหาสำรวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไม่มี
กำหนดไวใ้นบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

22 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จดัซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบใย
สงัเคราะห์ พร้อมข้อต่อ ขนาด 1.5 นิ้ว  
(จัดหาสำรวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่มี
กำหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ)  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 
 

23 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซื้อเครื่องสูบนำ้ แบบหอยโข่ง  
มอเตอรไ์ฟฟ้า (การจัดหาตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

24 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  
เครื่องยนตเ์บนซิน   
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนกัปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 204  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   
ขนาด 6 ตนั 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบ ไมต่่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลงั
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ตำ่กว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ  
จำนวน  1  คัน 
(การจัดหาตามบญัชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สำนักปลดั 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตส์งูสุด ไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
 - แบบธรรมดา 
(การจัดหาตามบญัชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของสำนักงบประมาณ) 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สำนักปลดั 

27 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อชุดประดาน้ำ (Scupa)  
พร้อมอุปกรณค์รบชุด  
(จัดหาสำรวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่มี
กำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



หน้า 205  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิง่ไม้  
เลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ่  
ขนาด 11.5 นิว้ เครื่องยนต์เบนซนิ  
2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงมา้   
(จดัหาสำรวจคณุสมบัติและราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนกัปลดั 
 

29 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตา่งๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

30 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนกัปลดั 

31 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน่  เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนกัปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 206  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 สงัคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

33 สงัคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
(การจัดหาตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดั 

34 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อรถเข็นชนดินั่ง  
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลดั 

35 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องกดบตัรคิวอัตโนมตั ิ
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สำนักปลดั 

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์
ตา่งๆ ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน่ รถบรรทุกขยะ รถยนต์ ฯลฯ   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



หน้า 207  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนกังบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเลื่อย 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน  
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตส์งูสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดทา้ย 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สำนักปลดั 

40 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ จดัซื้อเทปวัดระยะ   
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ทีไ่ม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนกังบประมาณ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 208  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 
24 เท่า  
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของสำนกังบประมาณ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

42 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ จัดซือ้ไมส้ตา๊ฟ  
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

43 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ จัดซื้อกลอ้งวัดมมุ  แบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
ชนดิอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลปิดา  
(ระบบอัตโนมัติ )  
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของสำนักงบประมาณ) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

44 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
ตา่งๆ ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
เช่น รถยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 209  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเต็นท์   
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ทีไ่ม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองช่าง 

46 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อผ้าใบเต็นท ์ 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

47 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ขนาด 0.60x1.80 เมตร 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ทีไ่ม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

48 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 210  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.บ้านเอื้อง     
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอปุกรณ ์
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองช่าง 

50 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตดัถนน 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

51 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จดัซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

52 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถตักหนา้ขุดหลัง   
ชนดิขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
(การจัดหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของสำนักงบประมาณ) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จดัซื้อเครื่องสกัดคอนกรตี   
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

54 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตดัคอนกรตี   
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามทอ้งตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

55 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรตี   
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

56 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อตู้น้ำดืม่หยอดเหรยีญอัตโนมตัิ  
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 

58 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา  
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลดั 

59 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อรถฟารม์แทรกเตอร์ ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 
จำนวน 1 คัน  
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สำนักปลดั 

รวม   59  รายการ 38,750,000 38,750,000 38,750,000 38,750,000 38,750,000  

แบบ ผ.03 
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  ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20   คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20   คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10   คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10   คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด      10   คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน ์       5     คะแนน 
 (5) กลยุทธ ์       5     คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์    5     คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์      5     คะแนน 
 (8) แผนงาน       5     คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    5     คะแนน 
 คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

4.2 การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมนิผลทีช่่วยให้ทราบถึงความกา้วหน้าในการดำเนนิงานว่าแผนงานหรือโครงการ 

ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จมากน้อย เพียงใด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมนิผล คือ    
 1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด       

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง จะนำข้อมูลทีไ่ด้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช ้

ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น  
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเปน็สิ่งสำคัญ 
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4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา       10   คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปรมิาณ   10   คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ   10   คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา      10   คะแนน 
5. โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5   คะแนน 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับโครงการ     5   คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง      5 คะแนน   
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุศาสตรช์าติ 20 ป ี   5     คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12        5     คะแนน 

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0    5     คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด     5     คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนื ภายใต้หลัก
ประชารัฐ        5     คะแนน 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5     คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   5     คะแนน 
 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  

5     คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    5     คะแนน 

คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนนิงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2.  ปัญหาบางเร่ืองอาจไมไ่ด้รับการแก้ไข เนื่องจากระเบียบกฎหมายมีข้อจำกัด  ทำให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบล สามารถแก้ไขได้ตามอำนาจหนา้ที่เท่านั้น 
 3.  งบประมาณดำเนนิโครงการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที ่

http://www.dla.go.th/
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4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพจิารณาใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามาเปน็กรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึง่จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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