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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลบ้านจันทน์ 

1.  ด้านกายภาพ 
    1.1  ที่ตั้ง 
  ต ำบลบ้ำนจันทน์  อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอบ้ำนดุงไปทำงทิศเหนือประมำณ 18 กิโลเมตร ต ำบลบ้ำน
จันทน์  เป็นต ำบลขนำดกลำง  มีเนื้อที่  61,875  ไร่  หรือ 99 ตำรำงกิโลเมตร มีลักษณะพิเศษเป็นจุดยุทธศำสตร์ที่
มีพ้ืนที่ติดต่อ  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดอุดรธำนี  จังหวัดสกลนคร  และจังหวัดหนองคำย  โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับอำณำเขตอ ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย 
  ทิศใต้  ติดกับอำณำเขตต ำบลวังทอง  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 
  ทิศตะวันออก ติดกับอำณำเขตอ ำเภอบ้ำนม่วง  จังหวัดสกลนคร 
  ทิศตะวันตก ติดกับอำณำเขตต ำบลถ่อนนำลับ  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 
 

    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบต่ ำและสูง  บำงส่วนมีป่ำโปร่ง  มีแม่น้ ำไหลผ่ำนทำงทิศตะวันออก   
1  สำย  คือ  แม่น้ ำสงครำม  ซึ่งในบริเวณลุ่มน้ ำสงครำมเป็นที่รำบต่ ำ  จึงมีน้ ำท่วมเป็นประจ ำทุกปี  ท ำให้เกิด
ระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะเฉพำะและเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำและสัตว์น้ ำที่ส ำคัญ  มีฝำยเก็บน้ ำขนำดใหญ่จำกล ำ
ห้วยทวน  คือ  ฝำยห้วยทวน  ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินบำงส่วน  และเขตป่ำสงวน
บำงส่วน 
    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิอำกำศของต ำบลบ้ำนจันทน์มี  3  ฤดู  ได้แก่    ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน  
กุมภำพันธ์ –  เมษำยน  สภำพอำกำศจะร้อนและแห้งแล้ง  ส่วนฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภำคม – ตุลำคม  หำก
ปริมำณน้ ำฝนมำกจะเกิดภำวะน้ ำท่วมในบริเวณที่รำบลุ่ม  ฤดูหนำวเริ่มในเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม  อำกำศ
หนำวเย็นและแห้งแล้ง  
    1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนจันทน์ส่วนใหญ่จะเป็นดินทรำยไม่อุ้มน้ ำ ขำดควำมอุดมสมบูรณ์   
    1.5  ลักษณะของแหล่งน้้า 
  มี 2  ลักษณะ  คือ 

1.  แหล่งน้ ำธรรมชำติ  ได้แก่  ล ำห้วย   ล ำน้ ำ   บึง   หนอง   
    2. แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น  ได้แก่  ฝำย  บ่อบำดำล  บ่อน้ ำตื้น สระกักเก็บน้ ำ 
    1.6  ลักษณะของป่าไม้ 
 ต ำบลบ้ำนจันทน์มีพ้ืนที่บำงส่วนอยู่ในเขตป่ำสงวน  แต่ปัจจุบันมีสภำพเป็นพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม   บำงพ้ืนที่
มีป่ำโปร่ง   
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1  เขตการปกครอง 
  ต ำบลบ้ำนจันทน์  แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  18  หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
   หมู่ที่  1  บ้ำนจันทน์ 
   หมู่ที่  2   บ้ำนโนนศึกษำ 
   หมู่ที่  3  บ้ำนทรำยมูล 
   หมู่ที่  4  บ้ำนตูม 
   หมู่ที่  5  บ้ำนหนองกำ 
   หมู่ที่  6  บ้ำนโนนสิมมำ 
   หมู่ที่  7  บ้ำนหัวฝำย  
   หมู่ที่  8  บ้ำนดงยำง 
   หมู่ที่  9  บ้ำนเหล่ำอุดม  

หมู่ที่  10 บ้ำนบ่อศิลำ  
   หมู่ที่  11 บ้ำนดงหวำย 
   หมู่ที่  12 บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ 
   หมู่ที่  13 บ้ำนนำเจริญ 
   หมู่ที่  14 บ้ำนสำยน้ ำผึ้ง 
   หมู่ที่  15 บ้ำนดงบำตร 
   หมู่ที่  16 บ้ำนนำสีทอง 
   หมู่ที่  17 บ้ำนทรำยทอง  
   หมู่ที่  18 บ้ำนโนนสิมมำเหนือ 
    2.2  การเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่  19  ตุลำคม  2556  มี
ทั้งหมด  18  เขตเลือกตั้ง  มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  คน  และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  36  คน   
3.  ประชากร 
     3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร  (ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2564) 
  ประชำกรในต ำบลบ้ำนจันทน์มีทั้งสิ้น  14,360  คน  เป็นชำย  7,212  คน  เป็นหญิง  7,148  คน  
ครัวเรือนทั้งหมด  4,042  ครวัเรือน   หมู่ที่  2  มีจ ำนวนครวัเรือนมำกที่สุด  หมู่ที่  14  มจี ำนวนครัวเรือนน้อยที่สุด 
หมู่ที่  11  มีจ ำนวนประชำกรมำกท่ีสุด  หมู่ที่  14  มีจ ำนวนประชำกรน้อยที่สุด  ควำมหนำแน่นเฉลี่ย  145.40  
คน/ตำรำงกิโลเมตร 
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ตาราง  3.1  จ้านวนประชากรและครัวเรือน   
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนประชากร  

จ้านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้ำนจันทน ์ 496 462 958 281 
2 บ้ำนโนนศึกษำ 508 525 1,033 338 
3 บ้ำนทรำยมลู 436 415 851 236 
4 บ้ำนตูม 362 351 713 191 
5 บ้ำนหนองกำ 483 471 954 260 
6 บ้ำนโนนสิมมำ 360 331 691 220 
7 บ้ำนหัวฝำย 507 525 1,032 292 
8 บ้ำนดงยำง 280 309 589 166 
9 บ้ำนเหล่ำอดุม 457 491 948 304 
10 บ้ำนบ่อศิลำ 378 392 770 208 
11 บ้ำนดงหวำย 562 595 1,157 312 
12 บ้ำนทรัพย์สมบรูณ ์ 365 290 655 185 
13 บ้ำนนำเจรญิ 389 371 760 197 
14 บ้ำนสำยน้ ำผึ้ง 206 197 403 117 
15 บ้ำนดงบำตร 334 334 668 173 
16 บ้ำนนำสีทอง 429 421 850 224 
17 บ้ำนทรำยทอง 353 365 718 192 
18 บ้ำนโนนสิมมำเหนือ 307 303 610 146 

                                รวม 7,212 7,148 14.360 4,042 
 
 4.  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
   โรงเรียนประถมศึกษำ     จ ำนวน  4  แห่ง 
   โรงเรียนขยำยโอกำส     จ ำนวน  3  แห่ง 
   โรงเรียนมัธยมศึกษำ     จ ำนวน  1  แห่ง 
   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     จ ำนวน  7  แห่ง 
   ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   จ ำนวน  1  แห่ง 
  4.2  สาธารณสุข 
   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล                       จ ำนวน  2  แห่ง 
   ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน            จ ำนวน 18  แห่ง 
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4.3  อาชญากรรม 
   ปัญหำอำชญำกรรมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนจันทน์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ และมี
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ได้แก่  กำรลักทรัพย์  ปัญหำทะเลำะวิวำทของ
กลุ่มวัยรุ่น ฯ    
  4.4  ยาเสพติด 
   เนื่องจำกต ำบลบ้ำนจันทน์มีลักษณะพ้ืนที่เป็นรอยต่อของจังหวัดหนองคำย  และจังหวัด
สกลนคร  ท ำให้มียำเสพติดเข้ำมำในพื้นที่ต ำบลบ้ำนจันทน์ได้ง่ำย โดยกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำนี้  คือ  เด็กและ
เยำวชน   
  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนจันทน์   ได้จัดตั้งศูนย์บริกำรผู้พิกำรขึ้นโดยขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธำนี  เพ่ือให้กำรช่วยเหลือ  
และสนับสนุนผู้พิกำรในด้ำนต่ำง ๆ   ให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข   และได้ให้กำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  ผู้ป่วยเอดส์  โดยได้รับกำรอุดหนุนงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
5.  การบริการพื้นฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
   เส้นทำงกำรคมนำคมหลัก  คือ  เส้นทำงสำยอ ำเภอบ้ำนดุง – อ ำเภอบ้ำนม่วง  กำร
เดินทำงโดยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงสำย  296  อุดรธำนี – ค ำตำกล้ำ  มีถนนสำยส ำคัญหนึ่งสำยและมีรถ
โดยสำรขนำดเล็กวิ่งผ่ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   ถนนลำดยำง                จ ำนวน        6    กิโลเมตร 
   ถนนคอนกรีต  จ ำนวน       60   กิโลเมตร 
   ถนนลูกรัง  จ ำนวน     100   กิโลเมตร 
   ถนนล ำเลียงกำรเกษตร    จ ำนวน     250   กิโลเมตร 
  5.2  การไฟฟ้า 
   มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน   จ ำนวน  3,935  ครัวเรือน 

5.3  การประปา 
   มีระบบประปำหมู่บ้ำน  จ ำนวน   15  แห่ง  ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
  5.4  โทรศัพท์ 
   มีระบบกำรสื่อสำรแบบไร้สำยครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
  5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   ในต ำบลบ้ำนจันทน์ไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่ประชำชนใช้บริกำรที่ใกล้
ที่สุด    คือ  ที่ท ำกำรไปรษณีย์อ ำเภอบ้ำนดุง  ตั้งอยู่ที่เทศบำลเมืองบ้ำนดุง  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ   
  6.1  การเกษตร 
            ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรม  มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำกท่ีสุด  รองลงมำคือ  
ยำงพำรำ  ยูคำลิปตัส อ้อย  ปำล์มน้ ำมันและพืชอ่ืน ๆ 
  6.2  การประมง 
   กำรประมงในเขตต ำบลบ้ำนจันทน์มีส่วนใหญ่รำษฎรจะท ำประมงน้ ำจืดในแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ ซึ่งเป็นกำรประมงเพ่ือกำรบริโภคเป็นส่วนมำก  เหลือจำกบริโภคจึงน ำไปจ ำหน่ำย 
  6.3  การปศุสัตว์ 
   ต ำบลบ้ำนจันทน์มีกำรเลี้ยงไก่มำกที่สุด  รองลงมำ  คือ  โคเนื้อ  สุกร  และกระบือ
ตำมล ำดับ 

6.4  การบริการ 
 ร้ำนค้ำ    119 แห่ง 
 ร้ำนเสริมสวย     8 แห่ง 
 ร้ำนอินเตอร์เน็ต     3 แห่ง 
 สระว่ำยน้ ำ     1 แห่ง 
 ร้ำนซ่อมรถยนต์/จักรยำนยนต์   12 แห่ง 
 โรงสีข้ำว     21 แห่ง 
6.5  การท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ได้แก่  ฟำร์มตัวอย่ำงต ำบลบ้ำนจันทน์   
 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ  ได้แก่  ล ำน้ ำสงครำม  หนองแซง   

   กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ได้แก่  ประเพณีบุญเพ็งธำตุและประเพณีบุญบั้งไฟ  ในวัน
ขึ้น 15  ค่ ำ  เดือน  7  ของทุกปี 
  6.6  อุตสาหกรรม 
   กำรอุตสำหกรรมเป็นอุสำหกรรมขนำดเล็กในครัวเรือน  ได้แก่  โรงสีข้ำว  โรงท ำขนมจีน 

6.7  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มแปรรูปกล้วย  บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ 
 กลุ่มสำนกระเป๋ำจำกเส้นพลำสติก  บ้ำนดงยำง 
 กลุ่มพำนบำยศรีจิ๋ว  บ้ำนทรำยมูล 
 กลุ่มทอเสื่อกก  บ้ำนโนนศึกษำ , บ้ำนตูม 
 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ต ำบลบ้ำนจันทน์ 
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6.8  แรงงาน 
 แรงงำนส่วนมำกจะเป็นแรงงำนในพื้นท่ี  และมีแรงงำนบำงส่วนที่ไปท ำงำนต่ำงจังหวัด  

ท ำให้ขำดแคลนแรงงำนในภำคเกษตรบำงช่วง 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
   มีพ้ืนที่ถือครองท ำกำรเกษตร ประมำณ  61,875  ไร่   ได้แก่  ท ำนำ  ท ำไร่ ปลูกไม้ผล  
ไม้ยืนต้น  พืชผัก  ยำงพำรำ  ปำล์มน้ ำมัน  และอ่ืน ๆ 
  7.3  ข้อมูลแหล่งน้้าทางการเกษตร 
     มีพ้ืนที่แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร  ประมำณ  600 ไร่ 
     หนองน้ ำ         7   แห่ง 
    ล ำห้วย/ล ำน้ ำ   4   แห่ง 
  7.4  ข้อมูลแหล่งน้้ากินน้้าใช้  (หรือน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
    ประปำหมู่บ้ำน  21  แห่ง 
    บ่อน้ ำตื้น 

บ่อบำดำล 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา 
   ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   
  8.2  ประเพณีและงานประจ้าปี 
   งำนประเพณีของและงำนประจ ำปีที่ส ำคัญของต ำบลบ้ำนจันทน์  คือ  ประเพณีบุญเพ็ง
ธำตุและบุญบั้งไฟ  ที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีในวันขึ้น  15  ค่ ำ เดือน  7 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   ในต ำบลบ้ำนจันทน์ได้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้  ภูมิปัญญำสืบทอดกันมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำ
ยำยมำถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงำมที่ลูกหลำนได้ปฏิบัติกัน  เช่น  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม
ประเพณี  กำรประกอบอำชีพ    ภำษำถ่ิน  ได้แก่  ภำษำถ่ินอีสำน 
               8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   สิ้นค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของต ำบลบ้ำนจันทน์  ส่วนมำกจะเป็นสินค้ำทำง
กำรเกษตร  และหัตกรรม  เช่น  เครื่องจักสำน  เสื่อกก  กระเป๋ำสำนจำกเส้นพลำสติก  กล้วยฉำบ  กล้วยอบ 
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9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1  น้้า  
   มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ ได้แก่  ล ำน้ ำสงครำม    ล ำห้วย  หนองน้ ำ     แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ  ได้แก่  ฝำยกักเก็บน้ ำ   สระน้ ำสำธำรณะ    และมีแหล่งน้ ำส่วนบุคคล  ได้แก่  บ่อน้ ำตื้น  และบ่อ
บำดำล  เกือบทุกครัวเรือน 
  9.2  ป่าไม้ 
   เนื่องจำกพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลบ้ำนจันทน์อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  และเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ  ดังนั้น  จึงยังมีป่ำเต็งรังที่มีลักษณะเป็นป่ำโปร่ง นอกจำกนี้ยังมีป่ำบุ่งทำมซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่มี
ลักษณะเฉพำะอยู่ตำมบริเวณลุ่มน้ ำสงครำม   
  9.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติของต ำบลบ้ำนจันทน์ไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร  เนื่องจำกมี
ปัญหำที่เกิดขึ้นหลำยประกำร  เช่น ปัญหำภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ปัญหำน้ ำท่วมในฤดูฝน แหล่งน้ ำตื้นเขิน ดินเสื่อม
คุณภำพเนื่องจำกกำรใช้สำรเคมีและมลภำวะในชุมชน    
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ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ นอกจากจะค านึงถึงอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ สรุปได้ดังนี้ 
          1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

จากแนวทางการพัฒนาในช่วง  30  ปีที่ผ่านมาอยู่ภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์   (Globalization)  เป็นการ 
เชื่อมโยงการเดินทางของคน / ของ / และข้อมูล ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เกิดเสรีทางการค้า และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
แม้ว่าผลพวงจากการพัฒนาท าให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น จากเครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือต่างๆ แต่ก็เป็นเพียงความ
เจริญเติบโตในมิติเศรษฐกิจมิติเดียวเท่านั้น ขณะที่มิติทางด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อมกลับไม่สอดคล้องตามไปด้วย 
เนื่องจากการขาดบริหารจัดการที่ดี และการขาดมิติการพัฒนาระยะยาว ปัจจุบันแนวทางการพัฒนานี้ก าลังเปลี่ยนแปลงก้าว
เข้าสู่โลกหลังยุคโลกาภิวัตน์ (Post Globalization) ซึ่งเป็นเรื่องความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างเฉพาะตัวมากขึ้น  
ท้องถิ่นมีบทบาท แนวคิดพันธะสัญญาที่ผูกพันพื้นที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านส าคัญขึ้น 
ตลอดจนการคิด ท า จัดการตัวเองที่ต้องมีมากข้ึน กระแสแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลายเป็นกระแสการพัฒนาที่เกือบทุก
ประเทศในโลกได้หันกลับมาทบทวนการพัฒนาที่ผ่านมาของตนเองซึ่งพบว่าแนวทางพัฒนาอย่างยั่ งยืนนั้นสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้พระราชทานให้เป็นหลักคิดของคนไทย
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ปรับแนวคิดการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักมาเป็นแนวคิดการพัฒนามุ่งให้
เกิดความสมดุลในทุกมิติไปพร้อม ๆ กัน  ปรากฏได้จากยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี   (พ.ศ.2561-2580) ที่มีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือ 
คติพจน์ประจ าชาติ  ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนไทยให้สามารถพัฒนาและด าเนินการตา่งๆ 
ด้วยหลักความพอเพียง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเทศไทยในปัจจุบัน จึงอยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” เพื่อความสุข 
ของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ กับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม
ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า 
          
 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) จะ
สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ อยู่ระหว่างการร่วม
สร้างแผนฯ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 
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1. ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)  
2. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
3. ชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)  
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation) 
 

 
 
เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2556 - 2570) ประกาศใช้ จึงจะ ด าเนินการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป 
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          THAILAND 4.0 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไป 

สู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดล
เศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 

 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม 
 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ เป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)  

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services 
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม          
 “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of 
Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ 
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย                                                                      

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)     
2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)    
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 

Robotics & Mechatronics)          
 4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)      

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)
 ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่างๆมากมาย 
อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยี
การแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) 
อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–
คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุ่มที่  4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น 
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ใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้า       
 “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนร่วม
หลักจะประกอบด้วย  ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและ
จุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน 

           ส่วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นส่วนที่ประเทศไทย
ต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” 
ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” นั่นเอง 

    ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3–5 ปี         
           เป้าหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น 
“ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นทีส่ าคัญ 

1.เป็นจุดเร่ิมต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรม 

2.เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน          

3.เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนกึก าลังกับเครือข่ายพันธมติร
ทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จัก
ปัน” 

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
           แนวทางการพัฒนา  
           1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ ปรับปรุงอ่าง

เก็บน้ า หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณ การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย 
และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร  

            2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนา แหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

            3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
            4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการ ใช้น้ าทุก

กิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผน บริหารจัดการน้ าทั้งใน
ระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม  
           แนวทางการพัฒนา  
           1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ ตนเอง ส่งเสริม

การมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และ  อบรมให้ความรู้ เพื่อให้มี
รายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

           2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม  สวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 
และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาล  ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

           3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

           4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและ เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัด กรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่ม เสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน   

           5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ ผู้ดูแลเด็กใน
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการ  พัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปี
แรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มี
พัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

           6) อ่านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้ น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ เครือข่ายภาคประชาชน
ในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง  ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อ  

 
           ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้ า งความเข้มแข็ งของฐานเศรษฐกิ จภายในควบคู่ กั บการแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           แนวทางการพัฒนา  
           1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด  หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร 
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม 
บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  
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2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร  สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการ
ผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตร ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรอง แบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
และชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตร อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่ อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาด
สินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น 
ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

           3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่(Zoning)และ ความต้องการ
ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้ง
ตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่น าร่องจังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี 
และโคนม ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

          4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ ภาค โดยมุ่ง
ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ 
จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนา
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาค
เกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร
ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนา
ระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก  ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอ
ทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืช มูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์เป็นต้น รวมทั้ง
สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน่าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็น
พลังงานเพื่อใช้ภายใน ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
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 5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการ
ส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนา ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

          6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพ ให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ สกลนคร เป็นต้น โดย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่ม
มูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ  ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มี
ความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ  

          7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ  

          8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของ พื้นที่ต้นน้ าใน
พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนด และท าเครื่องหมายแนว เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และ
พื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่า
ต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ ชุ่มน้ า  

          9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความ
เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่องเพื่อให้ สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน  

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
          แนวทางการพัฒนา  
          1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน การสร้างสรรค์

กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่าง
ของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอก
ฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด แบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรี เป็นต้น  

          2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรือ อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อ
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เพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก ทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก 
พัฒนาบุคลากร และ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้
ท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งปีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัย
และสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

           3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ า โขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  อาทิ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี- หนองบัวล าภู- หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้
สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการ
เดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อ
สร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มข้ึน  

           4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัด
แสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/
บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

           5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขัน
ต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและ
ขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การ
กีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรม
กีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

           6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
คุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้ม
ค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  

           7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ่านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว  
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           ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ หลักภาค

กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
           แนวทางการพัฒนา  
           1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงการพัฒนา โครงข่ายรถไฟทางคู่ 
และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

           2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ  พัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง  

           3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการ สุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่ง สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

           4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร 
โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบ
ประหยัดพลังงาน  

           ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน ในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

           แนวทางการพัฒนา  
           1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ

ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ
ภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

           2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึง
กาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ  สะดวก ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

           3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่ น าร่องเพื่อ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน  พร้อมทั้งเร่งรัดการ
ด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน  
          กลยุทธ์1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน  

1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 33  
กลยุทธ์ 1.2 : เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน  

1) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน  
กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ  

             1) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและ อุตสาหกรรม  
             2) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้  
             3) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการค้าและการ ลงทุน  
             4) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน  
             5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 55  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร  
    กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร  
           1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ าอย่าง

เป็นระบบ  
     กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา)  
           1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดบัมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร  
     กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร  
           1) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตยางพารา  
           2) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตข้าว  
           3) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง   
           4) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตอ้อยโรง  
           5) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
           6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธต์่อเนื่อง  
           7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นการเกษตร  
    กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลติทางการเกษตร  
            1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ  
            2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยนื เพื่อลดต้นทนุการผลิต  
            3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง  
    กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน  
            1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน  
            2) โครงการศึกษาการบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา  
            3) โครงการผลิตสนิคา้เกษตรปลอดภัย  
    กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการตลอด  
            1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด  
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              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
              กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
                       1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
                       2) โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การทอ่งเที่ยว  
              กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
                       1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
              กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
                       1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและตา่งประเทศ  
                       2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพื่อให้เป็นพืน้ที่รับน้ าและเป็นหนองน้ า สาธารณะ และการท่องเที่ยว            
              กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
                      1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด  
                      2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการทอ่งเที่ยว จังหวัดอุดรธานี  
                      3) โครงการยกระดับคุณภาพผูป้ระกอบการสถานบริการ เชน่ ร้านอาหาร ทีพ่ัก โรงแรม ฯลฯ  
                      4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินคา้และผลิตภัณฑ์ OTOP)  
                      5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในตา่งประเทศ)                             
              กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
                      1) โครงการสง่เสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
              กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
                      1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนนุแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี  
1. วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
2. พันธกิจ 
    1. พัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกปัจจัยพื้ นฐาน การคมนาคมขนส่ ง  และการยกระดับมาตรฐาน 

สถานประกอบการและแรงงานเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
    2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
    3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา

ทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมือง

ศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
    5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การจัดการขยะ/น้ าเสียเพื่อการใช้

ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
    6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   
    7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกันทุกภาคส่วนตาม

ค่านิยม UDON TEAM 
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3. เป้าหมายรวม : จังหวัดอุดรธานี มีวสิัยทัศน์ของการพฒันาที่จะเป็น“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการ 
ลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” โดยจะมีความน่าอยู่และความเปน็ศูนย์กลางทั้งในด้าน 
              1. การสร้างการพัฒนาอย่างทั่วถึง ส าหรับประชาชนทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งผู้ที่ด้อยโอกาสไว้เบื้องหลัง 
              2. การสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกิจ และการมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในทุกสาขา
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญ 
              3. การสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยนื 
              4. การเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนนิงานของภาครัฐ ในการดูแลรักษาชีวติ ทรัพย์สนิ และประโยชน์สุข 
ของประชาชน 
              5. การสร้างเมืองและชุมชนที่มีสุขภาวะ ทัง้กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา 
          4.ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
             จากวิสัยทัศน์การพฒันาจังหวัดอุดรธานี ที่มุ่งเน้นการเป็น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทนุอนุภูม ิ
ภาคลุ่มน้ าโขง” และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพฒันาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน จังหวดัอุดรธานีจึงก าหนดตัวชี้วดั
เป้าหมายการพัฒนาดังนี ้
             1. ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา.ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง แบ่งเปน็ 
                 1.1 สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8 
                 1.2 กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 
                 1.3 อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชวีศึกษาสูงกวา่ร้อยละ 80 
                 1.4 จ านวนปทีี่ไดร้ับการศึกษาของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มข้ึนเปน็ 8 ป ี
                 1.5 ความเหลื่อมล้ าของรายไดล้ดลงจนต่ ากว่าร้อยละ 40 
                 1.6 สัดส่วนแรงงานที่มปีระกันสงัคมเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 22 
             2. ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน แบ่งเปน็ 
                 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 5 โดยแยกเป็น 
                    2.1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 2 
                    2.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง/ปลีก มากกวา่ร้อยละ 5 
                    2.1.3 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเทีย่ว มากกว่าร้อยละ 7 
                    2.1.4 การจ้างงานของ SMEs เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
                    2.1.5 E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 
                2.2 อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่า 8 เท่า 
                2.3 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 
            3. ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยค านงึถึงการอนุรักษธ์รรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบ่งเปน็ 
               3.1 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 1.5 
               3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการขยะ โดยให้ 
                 3.2.1 ขยะที่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้เพิ่มข้ึนเปน็ร้อยละ 55 และ 
                 3.2.2 ขยะตกค้างลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณเดิม 
               3.3 เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้นร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า 
               3.4 ประสิทธิภาพในการจัดการใช้พลงังานเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5 
               3.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ป ี
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           4. ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ แบ่งเปน็ 
               4.1 จ านวนคดีที่แจง้ความน้อยกว่า 60 ต่อประชากรแสนราย 
               4.2 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่า 20 ต่อประชากรแสนราย  
               4.3 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
               4.4 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บต่อรายได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มากกว่าร้อยละ 11 
           5. ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านการเติบโตของเมืองสุขภาวะ แบ่งเปน็ 
               5.1 อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงูลด 
               5.2 อัตราเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
               5.3 พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เทา่กับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
               5.4 คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
               5.5 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นลดอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ15-19 ป 

 
5. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน 

          เป้าหมายและตัวชี้วัด :1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าสง่/ปลีก มากกว่าร้อยละ 5 
                                       2. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 2 
                                       3. การจ้างงานของ SMEs เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
                                       4. E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 
                                       5. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8 
                                       6. ความเหลื่อมล้ าของรายไดล้ดลงจนต่ ากวา่ร้อยละ 40 
                                       7. สัดส่วนแรงงานที่มปีระกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 22 
                                       8. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
          แนวทางการพัฒนา :   1. ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการดา้นอาหาร สิ่งทอ สมนุไพร กีฬา ท่องเที่ยว ดิจิทัล และผูป้ระกอบการทางสังคม 
                                       2. ส่งเสริมการตลาด การรับรองมาตรฐาน การใช้/สร้างตราสญัลักษณ์สินคา้อุดรธานี 
                                       3. พัฒนาและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ เพิ่มผลตอบแทน 
                                          ส าหรับแรงงาน และเพิ่มการคุ้มครองแรงงาน 
                                       4..พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่อ านวยความสะดวก และการคมนาคมการสื่อสารและ 

                               ระบบดิจิทัล 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย ์
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ5 
                             2. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8 
                             3. อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไม่เกินกว่า 8 เท่า 
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                             4. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 (ผ่านธนาคารตน้ไม้) 
                             5. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 2 
                             6. การจ้างงานของ SMEs เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
                             7. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าสง่/ปลีก มากกว่ารอ้ยละ 5 
                             8. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 2 
                             9. E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 
                           10. เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้น ร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า 
แนวทางการพัฒนา :  1. การส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
                            2. เพิ่มประสิทธิภาพ การรับรองมาตรฐาน การวิจัย และการแปรรูปสนิค้าเกษตร 
                            3. ส่งเสริมการตลาด เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
                            4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความเข็มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขดีความสามารถด้านการแข่งขัน และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด :1. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 
                            2. คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดีขึน้ 
                            3. อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80 
                            4. จ านวนปีทีไ่ด้รับการศึกษาของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเพิม่ขึ้นเป็น 8 ป ี
                            5. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลีย่ของทั้งประเทศ 
                            6. พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเปา้หมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
                            7. คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
                            8. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลง 
                            9. อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงลดลง 
                          10. อัตราเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
                          11. พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเปา้หมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
                          12. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ15-19 ปี ลดลง 
                          13. คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
                          14. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8 
                          15. ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลงจนต่ ากว่าร้อยละ 40 
                          16. อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่า 8 เท่า 
                          17. สัดส่วนแรงงานที่มีประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 22 
แนวทางการพัฒนา : 1. เตรียมความพร้อมสู่สังคมผูสู้งวัย ทัง้ในด้านการออม ระบบเศรษฐกิจที่เหมาะกับผู้สงูอายุการดูแล
ผู้สูงอายุ ในระยาว การออกแบบเพื่อการเข้าถึงของทุกผู้คน (Universal Design) 
                           2. เพิ่มโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการท างาน และทกัษะชีวิต ส าหรับทุกช่วงวัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
                           3. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคทีส่ าคัญ เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดนั 
และเพิ่มศักยภาพของสุขภาวะทางกาย ทางจติและทางสังคมของคนอุดรธานี 
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                           4. ลดความเหลื่อมล้ า และการลดความยากจน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเป้าประชากร
กลุ่มเฉพาะที่ด้อยโอกาส และ/หรือ มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ 
ด้านที่ตั้ง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของ 
การบริหารจัดการอย่างเป็นเลศิร่วมกัน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 7 
                             2. การจ้างงานของ SMEs เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
                             3. ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลงจนต่ ากว่าร้อยละ 40 
                             4. กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 
                             5. ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลงจนต่ ากว่าร้อยละ 40 
                             6. คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
                             7. ประสิทธิภาพในการจัดการใช้พลงังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
แนวทางการพัฒนา : 1. ออกแบบพฒันาและส่งเสริมอัตลักษณ์ และการส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
                           2. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ในทุกระดบัเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขง 
                           3. สร้างและสนบัสนุนคลัสเตอร์เชื่อมโยง กลุ่มผู้ผลติสินคา้และบริการทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
                           4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเสน้ทางและระบบขนส่งสาธารณะการ
ออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมือง และแหล่งท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้'ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์:เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีใหก้ับประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 1.5 
                             2. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 (ผ่านธนาคารตน้ไม้) 
                             3. กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 
                             4. เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้น ร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า 
                             5. อัตราการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ าลดลง 
                             6. ขยะที่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 55 
                             7. ขยะตกค้างลดลงร้อยละ 10 จากปรมิาณเดิม 
                             8. เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้น ร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า 
                             9. ประสิทธิภาพในการจัดการใช้พลงังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
                           10. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ป ี
แนวทางการพัฒนา :  1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรปา่ไม้ เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มและสมบูรณ์ข้ึน 
                            2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันาแหล่งน้ า ทั้งที่มีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนาเพิ่มข้ึนเพื่อการ 
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
                            3. ส่งเสริมการจัดการขยะ น้ าเสีย อยา่งถูกวิธี/เหมาะสม เพื่อรองรับกับการขยายตัว 
ของเมืองชุมชน และการท่องเทีย่ว 
                            4. อนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนของสิง่แวดล้อม 
และการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสรา้งความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. ร้อยละภาษทีี่ท้องถิ่นจัดเก็บต่อรายได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มากกว่าร้อยละ 11 
                             2. จ านวนคดีที่แจ้งความน้อยกว่า 60 ต่อประชากรแสนราย 
                             3. คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
                             4. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่า 20 ต่อประชากรแสนราย 
แนวทางการพัฒนา :   1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพื่อการสร้าง/สนบัสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนในฐานะพลเมือง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความคิดและ
มุมมองที่แตกต่างกัน 
                            2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ.และความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพยส์ิน 
และความสงบสุขของประชาชน 
                            3. รักษาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สินของประชาชน 
                            4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอุบัติภัย
ทางถนน ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
 
          4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
                  1) วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก” 
                  2) ยุทธศาสตร์พัฒนา 
                      (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
                           1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มอินโดจีน 
                           2. ท าให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
                           3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนกลางใน

การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
                      (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
                          ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโดย

เชื่อมโยงกันระหว่างชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
                           2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิน่

อย่างยั่งยืน 
                      (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
                           1. ท าให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิตและยกระดับการ

เรียนรู้สู่ระดับสากล 
                          2. ท าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
                          3. ท าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่  ดีขึ้น 
                          4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกก าลังกายรวมถึงการเสริมสร้าง

โอกาสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
                          5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับสากล 
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                     (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                         1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมกับเส้นทางหลัก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
                         2. ท าให้เกิดแหล่งน้ าด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 
                     (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                         1. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
                          2. ท าให้มีการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการด ารงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
                     (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
                          1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
                          2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่ น/ภาคเอกชน/

ประชาชน 
                          3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
           5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
               1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 
                  “บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ 
                    เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 
 
               2. พันธกิจ ( Mission ) 
                 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
                  2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                  3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
                  4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
                  5. การจัดการศึกษา 
                  6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
                  7. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                  8. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  9. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                10. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                11. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 
                12. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน 
                     ชีวิตและทรัพย์สิน 
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           6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน

อนุภาคลุ่มน้ าโขง 
              แนวทางการพัฒนา 
              1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
              2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0 
              3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
              4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
             แนวทางการพัฒนา 
             1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
             3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
             4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
            แนวทางการพัฒนา 
            1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
            2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
            3. ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬาโดยใช้ 

อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
           แนวทางการพัฒนา 
            1. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
            2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
            3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
            4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์การ      
              ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
           1. ปกป้อง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           2. พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
           3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
           4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

          1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
          2. ปอ้งกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
          3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 
 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
          แนวทางการพัฒนา 
          1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
          2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          3. ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพื้นที่ในการด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอบ้านดุง  (Strategic Issues) 

วิสัยทัศน์ 
“ เมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูอุตสาหกรรมเกลือและการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการเกษตรและประมง 

 ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1.พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

พร้อมให้บริการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
2.พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 

พิชิตความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐาน 
3.ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  
4.สร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีความยั่งยืนใน

การด ารงชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนสังคมให้เป็นสังคมสันติสุข น่าอยู่ และยั่งยืน 
5.สร้างอ าเภอบ้านดุงให้เป็นเมืองที่มีความสงบ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.การสร้างความมั่นคงและพัฒนาสังคมให้มีสันติสุขและมีความปลอดภัยสูง 
3.คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4.พัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
5.มีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด 
6.บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากข้ึน 
7.พัฒนาการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น าคุณค่าสู่สากล 
8.มีภาคีเครือข่ายในการสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยครอบคลุมพื้นที่ 

 
กลยุทธ์  (Strategies) 

1.เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและการสร้างความ

มั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม และน าความรู้เท่าทันโลก 
5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.ก าหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.ส่งเสริมให้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันและสามารถจัดการกับปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1.พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
2.ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐาน 

กลยุทธ์  (Strategies) 
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.การเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม 
5.สร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชน ระดับ

อ าเภอ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ 
6.การจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณาการการใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3.เสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
4.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการสร้างสัญลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์  

และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
กลยุทธ์  (Strategies) 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มหรือเครือข่าย (OTOP) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 
3.ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
4.ส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดและน าสู่ตลาดสากล 
5.สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
6.ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐาน 
2.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
3.ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยว 
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 

กลยุทธ์  (Strategies) 
1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการบริการ และปัจจัยสนับสนุนด้านการ

ท่องเที่ยว เช่น ด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 
3.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว 
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในดูแลรักษาทรัพยากร

การท่องเที่ยว 
6.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1.พัฒนาและเพิ่มผลผลิต สินค้าทางการเกษตรและลดต้นทุนทางการผลิต  
2.เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงพ้นจากความยากจน 
3.ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีมาตรฐานและปลอดภัย 
4.พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.พัฒนาอ าเภอบ้านดุงให้เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตรแบบครบวงจร 

 
กลยุทธ์  (Strategies) 

1.ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้มีอ านาจต่อรองและขยายไปสู่การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน

และสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 
3.ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานหรือเกษตรอินทรีย์  
4.ส่งเสริมอาชีพตามโครงการศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่าง 
5.ส่งเสริมการน าองค์ความรู้สมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต 
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
7.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
เป้าประสงค์   (Goals) 

1.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริการให้มีคุณภาพ 
3.ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

 
กลยุทธ์  (Strategies) 

1.ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
2.พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน และมีขีดความสามารถ

ในการให้บริการที่สูง 
3.เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
4.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน(PMQA) 
5.น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการและการบริการ 
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(2) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านจันทน์ 
     2.1)  วิสัยทัศน์ 
  “เกษตรชีวภาพ  คุณภาพชีวติด ี สารสนเทศก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
     2.2)  ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหารจัดการ 
     2.3)  เป้าประสงค ์

1. ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า  
4. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและ 

รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
5. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
8. ประชาชนมีงานท า มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
9. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่มข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด  
11. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  
12. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน  
13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพ  
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
15. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  
16. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  
17. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน  
18. ประชาชนมีจิตสานึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
19. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของครัวเรือนที่ท าการเกษตรชีวภาพ   

 2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจา่ย   
 3. ร้อยละของประชากรในวัยท างานที่มีงานท า   
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 4. ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ   
 5. ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ าเพื่อการเกษตร   
 6. ร้อยละของประชากรที่มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น ทั้งในด้านการศกึษา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
 7. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย   
 8.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัการพัฒนา   
 9. ร้อยละทรัพยากรธรรมชาติทีไ่ด้รับการฟื้นฟู  เพิ่มเติม   
 10. จ านวนช่องทางในการรับรูข้้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย   
 11. ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่ประชาชนที่มาใชบ้ริการจาก อบต.  
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ครัวเรือนที่ท าการเกษตรชีวภาพ  ร้อยละ 75 
 2. ครัวเรือนที่มีรายได้มากกวา่รายจ่าย  ร้อยละ  90 
 3. ประชากรในวัยท างานที่มงีานท า  ร้อยละ 90 
 4. ครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  ร้อยละ 95 
 5. ครัวเรือนที่มีน้ าเพื่อการเกษตร  ร้อยละ  75 
 6. ประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ทั้งในดา้นการศึกษา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิร้อยละ 90 
 7. ครัวเรือนที่ได้รับบริการดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการที่เพียงพอ  ร้อยละ  90 
 8. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัการพัฒนา  จ านวน  4  แห่ง 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รบัการฟื้นฟู  เพิ่มเติม  ร้อยละ  70 
 10.  มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัยอยา่งน้อย  4  ช่องทาง 
 11. ประชาชนที่มาใช้บริการจาก อบต. ได้รับความพึงพอร้อยละ  90 
 
2.6  กลยุทธ์ 
 1.  การส่งเสริมท าการเกษตรชีวภาพ  เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
 2.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้ฯฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 3.  สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  การบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 6.  บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทน์จงึก าหนดจุดยนืทาง 
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ไว้ใน 4 ประเด็น คือ 

1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเปน็สุข  
3. การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสร้าง อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
4. การบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

ซึ่งน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ 4  ด้าน  ได้แก่ 
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1.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั้งยืน 
กรอบแนวคิด  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง เป็นการพัฒนา

ปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่ สวยงามมีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี  ปราศจากมลภาวะ ประชาชนมีจิตสานึกที่ดีใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะ จัดให้มีระบบการจัดการ และระบบการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข 

      กรอบแนวคิด  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับ
ชุมชน ชุมชนกับสังคมภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่ม  มีความเป็นธรรมและเสมอภาค  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ของส่วนรวม  ส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

 
3. การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสร้าง อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
กรอบแนวคิด  เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมทั้งทางด้าน

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจิตส านึกรักหวงแหนและรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป 
   

4. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กรอบแนวคิด  การให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนต าบล จะไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็ว บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย  และพนักงานใส่ใจให้บริการจนเกิด
ความพึงพอใจสูงสดุต่ออผู้รับบรกิาร 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  13 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

THAILAND 4.0 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1   การวิเคราะห์กรอบการท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง(Streng : S) 
  (1)  อบต.บ้านจันทน์  เป็นอบต. ขนาดกลางมีสายการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อนท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  (2) สภาพการเมืองการบริหารของอบต.บ้านจันทน์  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัญหาความขัดแย้งด้าน
การเมืองการบริหารมีน้อยจึงเป็นส่วนที่จะช่วยให้นโยบายการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (3)  สภาพภูมิประเทศของอบต.บ้านจันทน์ เป็นที่ราบต่ าและสูง  บางส่วนมีป่าโปร่ง  มีแม่น้ าไหลผ่านทาง
ทิศตะวันออก  คือ  แม่น้ าสงคราม  มีลักษณะเฉพาะและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าที่ส าคัญ 
  (4)  มีพื้นที่อยู่ในเขตเชื่อมต่อ  3  จังหวัด  คือ  อุดรธานี  สกลนคร  และหนองคาย 
  (5)  มีกองทุนชุมชน  เช่น  กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์ 
  (6)  มีกลุ่มผู้น าท้องถิ่น  (บ้าน , วัด , โรงเรียน)  ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
  (7)  มีโครงการพระราชด าริในพื้นที่ 

จุดอ่อน(Weaknesses : W) 
(1) อบต.บ้านจันทน์  เป็นอบต. ขนาดกลางมีจ านวนพนักงานน้อยในขณะที่ปริมาณงานมี 

ปริมาณเพิ่มข้ึนท าให้บุคลากรบางต าแหน่งต้องรับผิดชอบงานหลายด้านเกินไป 
(2) ประชาชนในเขตอบต.บ้านจันทน์ ยังขาดความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหมู่บ้าน/ 

ชุมชนต าบลของตนเอง 
(3) อบต.บ้านจันทน์ ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของ 

อบต.ที่จะด าเนินการได้ 
  (4)  ประชาชนมีค่านิยมด้านวัตถุมากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
  (5)  ขาดศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ฝึกอาชีพ 

โอกาส(0pportunities : O) 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น 

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึนเป็นต้น 

(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่อบต. 

(3) มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไร้พรมแดน 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threats : T) 

(1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

  (3)  ปัญหาภัยธรรมชาติ 
  (4)  นโยบายของรัฐบาลไม่แน่นอน 
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แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็
ตามแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนยังผลให้ประชาชนและท้องถิ่น
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมายทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงต้องปรับตัวให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลในการพัฒนาแต่ละด้านโดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 
 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จากการประเมินพบว่า แม้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  จะมีการด าเนินโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  เช่น  การปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ความจ าเป็นพื้นฐาน  เช่น  ก่อสร้างถนน  
คสล.  ก่อสร้างถนนลาดยาง  ปริมาณและคุณภาพถนนยังไม่เพียงพอถนนที่มีอยู่บางแห่งช ารุดเสียหายบางพื้นที่ไม่มีระบบ
ระบายน้ าปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคในชุมชนที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพรวมถึงความไม่เพียงพอของบริการ
สาธารณะเช่นมีสภาพช ารุดน้ าประปาไฟฟ้าสาธารณะในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 
2. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

ในด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  ยังต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับประชาชนผู้
รายได้น้อยขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพรวมถึงการพัฒนาและการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร  ซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของประชากรในพื้นที่ 
 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  ได้ด าเนินโครงการเพื่อ 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

การประเมินสถานการณ์ด้านสังคมวีถีชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลกระทบ 
จากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขาดการคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามท าให้พบปัญหาเช่นเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์
ปัญหาร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ 

ในด้านคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขยังคงพบปัญหาท้องถิ่นจึงยังต้องด าเนินการบริหารจัดการ 
ด้านสาธารณสุขแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างสุขนิสัยเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพให้ประชาชนในท้องถิ่นส่วนในด้าน
การศึกษาท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลซึ่งยังคงมีความต้องการในการพัฒนายกระดับระบบการศึกษาและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาเช่นการพัฒนาสถานที่สื่อการเรียนการสอนเป็นต้นเพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในด้านประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านมาท้องถิ่นมีการส่งเสริมในเรื่องการจัดงานประเพณีซึ่ง
เป็นการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่แต่ยังคงต้องส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกละเลยให้ได้รับการ
รวบรวมถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อไป 
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5. ด้านการบริหารจัดการ 

ในการด าเนินงานของท้องถิ่นยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการท างานและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรให้มีคุณภาพโดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันสมัย
และจากนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่นจึงพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสร้างความ
เข้าใจในการบริหารงานของท้องถิ่น 
 
3.2  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  เช่น   สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับ 
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น   ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ    ปัญหาภัยธรรมชาติ    นโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน  จะ
มีอุปสรรคมากกว่าโอกาส  ดังนัน้  แนวทางทีน่ ามาพัฒนา  คือการเพิ่มประสิทธิภาพงานที่เปน็จุดแข็ง  การรักษาเสถียรภาพ  
และการหลีกเลี่ยงอุปสรรค
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
 

อบต. 
  บ้านจันทน ์

ด้านการเศรษฐกิจ 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรม 

แผนงานการเกษร 

3 การพัฒนาด้านสังคม 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 

6 การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

7 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริการจัดการ 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น               แบบ ผ .01 
           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 

                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

36 

 
 

2,670,000 

 
 

36 

 
 

2,670,000 

 
 

36 

 
 

2,670,000 

 
 

36 

 
 

2,670,000 

 
 

36 

 
 

2,670,000 

 
 

180 

 
 

13,350,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  1 36 2,670,000 36 2,670,000 36 2,670,000 36 2,670,000 36 2,670,000 180 13,350,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

62 
207 

 
 

16,470,000 
65,489,000 

 
 

62 
207 

 
 

16,470,000 
65,489,000 

 
 

62 
207 

 
 

16,470,000 
65,489,000 

 
 

62 
207 

 
 

16,470,000 
65,489,000 

 
 

62 
207 

 
 

16,470,000 
65,489,000 

 
 

310 
1,035 

 
 

82,350,000 
327,445,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  2 269 81,959,000 269 81,959,000 269 81,959,000 269 81,959,000 269 81,959,000 1,345 409,795,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม  
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 3.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 3.3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

21 
 

17 
 
9 
 

12 
 

 
 

6,248,000 
 

2,110,000 
 

675,000 
 

1,310,000 
 

 
 

21 
 

17 
 
9 
 

12 
 

 
 

6,248,000 
 

2,110,000 
 

675,000 
 

1,310,000 
 

 
 

21 
 

17 
 
9 
 

12 
 

 
 

6,248,000 
 

2,110,000 
 

675,000 
 

1,310,000 
 

 
 

21 
 

17 
 
9 
 

12 
 

 
 

6,248,000 
 

2,110,000 
 

675,000 
 

1,310,000 
 

 
 

21 
 

17 
 
9 
 

12 
 

 
 

6,248,000 
 

2,110,000 
 

675,000 
 

1,310,000 
 

 
 

105 
 

85 
 

45 
 

60 
 

 
 

31,240,000 
 

10,550,000 
 

3,375,000 
 

6,550,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 3.6 แผนงานการศึกษา 
 3.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 3.8 แผนงานงบกลาง 
 

 
 
2 
7 
15 
 
4 
 

 
 

40,000 
9,210,000 
780,000 

 
21,660,000 

 

 
 
2 
7 
15 
 
4 
 

 
 

40,000 
9,210,000 
780,000 

 
21,660,000 

 

 
 
2 
7 
15 
 
4 
 

 
 

40,000 
9,210,000 
780,000 

 
21,660,000 

 

 
 
2 
7 
15 
 
4 
 

 
 

40,000 
9,210,000 
780,000 

 
21,660,000 

 

 
 
2 
7 
15 
 
4 
 

 
 

40,000 
9,210,000 
780,000 

 
21,660,000 

 

 
 

10 
35 
75 
 

20 
 

 
 

200,000 
46,050,000 
3,900,000 

 
108,300,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  3 87 42,033,000 87 42,033,000 87 42,033,000 87 42,033,000 87 42,033,000 435 210,165,000 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
1 

 
 

25,000 

 
 
1 

 
 

25,000 

 
 
1 

 
 

25,000 

 
 
1 

 
 

25,000 

 
 
1 

 
 

25,000 

 
 
4 

 
 

125,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  4 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 4 125,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 5.1 แผนงานการศึกษา 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 5.3 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
5 
3 
 
1 

 
 

1,150,000 
800,000 

 
50,000 

 
 
5 
3 
 
1 

 
 

1,150,000 
800,000 

 
50,000 

 
 
5 
3 
 
1 

 
 

1,150,000 
800,000 

 
50,000 

 
 
5 
3 
 
1 

 
 

1,150,000 
800,000 

 
50,000 

 
 
5 
3 
 
1 

 
 

1,150,000 
800,000 

 
50,000 

 
 

25 
15 
 
5 

 
 

5,750,000 
4,000,000 

 
250,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  5 9 2,000,000 9 2,000,000 9 2,000,000 9 2,000,000 9 2,000,000 45 10,000,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวและการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานการเกษตร 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
6.3 แผนงานสาธารณสุข 
6.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
6 
10 
 
1 
1 

 
 
 
 

270,000 
2,250,000 

 
50,000 
150,000 

 
 
 
 
6 
10 
 
1 
1 

 
 
 
 

270,000 
2,250,000 

 
50,000 
150,000 

 
 
 
 
6 
10 
 
1 
1 

 
 
 
 

270,000 
2,250,000 

 
50,000 
150,000 

 
 
 
 
6 
10 
 
1 
1 

 
 
 
 

270,000 
2,250,000 

 
50,000 
150,000 

 
 
 
 
6 
10 
 
1 
1 

 
 
 
 

270,000 
2,250,000 

 
50,000 
150,000 

 
 
 
 

30 
50 
 
5 
5 

 
 
 
 

1,350,000 
11,250,000 

 
250,000 
750,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  6 18 2,720,000 18 2,720,000 18 2,720,000 18 2,720,000 18 2,720,000 90 13,600,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริการ
จัดการ 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 7.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 7.3 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

 
 
 
5 
 
3 
 
1 
 

 
 
 

2,000,000 
 

130,000 
 

50,000 

 
 
 
5 
 
3 
 
1 
 

 
 
 

2,000,000 
 

130,000 
 

50,000 

 
 
 
5 
 
3 
 
1 
 

 
 
 

2,000,000 
 

130,000 
 

50,000 

 
 
 
5 
 
3 
 
1 
 

 
 
 

2,000,000 
 

130,000 
 

50,000 

 
 
 
5 
 
3 
 
1 
 

 
 
 

2,000,000 
 

130,000 
 

50,000 

 
 
 

25 
 

15 
 
5 

 
 
 

10,000,000 
 

650,000 
 

250,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่  7 9 2,180,000 9 2,180,000 9 2,180,000 9 2,180,000 9 2,180,000 45 10,900,000 
รวมท้ังสิ้น 429 133,587,000 429 133,587,000 429 133,587,000 429 133,587,000 429 133,587,000 2,145 667,935,000 
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                                                                  แบบ ผ .01/1 
           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                                                                  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

โครงการพัฒนา ที่น ามา
จากแผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
146 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
48,169,980 

 
 

 
146 

 
48,169,980 

 
 

 
146 

 
48,169,980 

 
 

 
146 

 
48,169,980 

 
 

 
146 

 
48,169,980 

 
 

 
730 

 
240,849,900 

รวมท้ังสิ้น 146 
 

48,169,980 146 48,169,980 146 48,169,980 146 48,169,980 146 48,169,980 730 240,849,900 



~ 42 ~ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 :  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 2  :  การส่งเสริมการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
การเกษตร 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 1 ครั้ง/เดือน เพื่อการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อบริหาร
จัดการศูนย ์

เกษตรกร
ได้รับบริการ
ด้าน
การเกษตร
จากศูนย์ฯ 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 
หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งไก่พันธุ์
ขายเพื่อส่งออก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ผ่านการ
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไก่พันธุ ์

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงหมู หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งหมูเพื่อ
ส่งออก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ผ่านการ
อบรมมีความรู้
และความ
เข้าใจในการ
เลี้ยงหม ู

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงกบ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งกบเพื่อ
จ าหน่าย 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งกบ 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งปลาดุกใน
บ่อเพื่อจ าหน่าย 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งปลา
ดุก 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 
หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งไก่
พื้นเมืองขายพันธุ์เพ่ือส่งออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง 

เกษตรกร
สามารถเพาะ
ไก่พันธุ์
พื้นเมืองเพื่อ
ขยายพันธ์
ส่งออก 

ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไกไ่ข่ หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งไก่ไข่ขาย
พันธุ์เพื่อส่งออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไกไ่ข ่

เกษตรกร
สามารถเพาะ
ไก่ไข่เพื่อขยาย
พันธ์ส่งออก 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการใหค้วามรู้ใน
การพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
ปรัชญา 

เกษตรกรในต าบลเข้าศึกษาดู
งานตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ
เกษตรกรมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการท า
การเกษตรจาก
การที่ไดไ้ป
ศึกษาดูงาน 
 

เกษตรกร
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลดั 

9 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโค กระบือ หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งโค- 
กระบือ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งโค 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมปลูก
เห็ดในโรงเรือน หมู่  
9 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการปลูกเห็ดเพื่อ
จ าหน่าย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ปลูกเห็ดใน
โรงเรือน 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



~ 45 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกมะนาวในท่อ
ซีเมนต์ หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการปลูกมะนาวใน
ท่อปูนซีเมนต์เพื่อส่งออก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ปลูกมะนาวใน
ท่อซีเมนต ์

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

12 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงเปด็เทศ หมู่ 11 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งเป็ดเทศ
เพื่อส่งออก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งเป็ด
เทศ 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

13 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่-พันธุ์
พื้นเมือง หมู่ 15 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งไก่ไข-่
พันธุ์พ้ืนเมืองขายพันธุ์เพ่ือ
ส่งออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข-่พันธุ์
พื้นเมือง 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



~ 46 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่ หมู่ 16 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งไก่พันธุ์ไข่
เพื่อส่งออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่ 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

15 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเพาะเห็ด
ฟาง 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เพาะเหด็ฟาง 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

16 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ปุ๋ยชีวภาพต าบลบ้าน
จันทน ์

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรยี์
ในการท าการเกษตร 

อุดหนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกร   

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ผู้จัดท าปุ๋ยมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

17 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภยัเพื่อ
บริโภคเองในชุมชน 

จัดอบรมการปลูกผักปลอด
สารพิษให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจ 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้นและมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 

18 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลติ
ข้าวอินทรีย์ไดต้ามมาตรฐาน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
จันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การผลิตและ
บริโภค 

ส านักปลดั 

 



~ 47 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
แม่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่แม่บ้าน
สร้างรายได ้

ส่งเสริมการปลูกผัก เพาะเหด็ 
เลี้ยงไก ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มแม่บ้านมี
รายได ้

ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริมการ
เพาะปลูกเห็ดฟาง หมู่ 
10 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เพาะเหด็ฟาง 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

21 โครงการส่งเสริมการ
การเลี้ยงไก่ไข่ พร้อม
ฝึกอบรมวิธีการเลี้ยง
ไก่เพื่อส่งออก หมู่ 10 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมการเลี้ยงไกไ่ข่ให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เพาะเหด็ฟาง 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

22 โครงการเงินทุน
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร หมู่ 14 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เช่น 
เลี้ยงหมู เปด็ ไกไ่ข่ เห็ด และ
อื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ได้รับการ
สนับสนุน 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

23 โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แม่บ้าน หมู่ 15 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เช่น 
เลี้ยงหมู เปด็ ไกไ่ข่ เห็ด สวน 
ไร่ และอื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ได้รับการ
สนับสนุน 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

24 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้งโคเนื้อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งโค 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 



~ 48 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
แม่บ้านในรูปแบบ
รวมกลุม่ต่างๆ หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่แม่บ้าน
สร้างรายได ้

ส่งเสริมการรวมกลุ่มใน
รูปแบบต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มแม่บ้านมี
รายได ้

ส านักปลดั 

26 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพเสริม 
 

กลุ่มแม่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

27 โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แม่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เช่น การ
ท าฟาร์มเหด็ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ได้รับการ
สนับสนุน 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

28 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

กลุ่มเลี้ยงไกไ่ข่+เนื้อ และกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงวัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
เข้ารวมกลุ่ม 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

29 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเหด็ 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ส่งเสริมกลุม่อาชีพเพาะเหด็
ต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เหด็
ขอนขาว เห็ดระโงก เหด็ไค 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

มีรายได้เสรมิ ส านักปลดั 

30 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการ
เพาะพันธ์ุปลาดุกบิ๊ก
อุย 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

มีรายได้เสรมิ ส านักปลดั 

 
 
 
 



~ 49 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมการ
เพาะปลูกเห็ดฟาง หมู่ 
5 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

32 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวโพด หมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมและสนับสนุนเมลด็
พันธุ์ข้าวโพด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

33 โครงการสนับสนุน
พันธุ์ข้าวปลูกนาปีพันธุ์
ดี หมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมและสนับสนุนเมลด็
พันธุ์ข้าวปลูกนาป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

34 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าแปรรปูปลาส้ม 
หมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมและส่งเสริมการ
จัดท าแปรรปูปลาส้ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

35 โครงการสนับสนุน
กลุ่มทอเสื่อ หมู่ 17 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมและสนับสนุนกลุ่ม
ทอเสื่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

36 โครงการสนับสนุนการ
จัดท าดอกไม้จันทน์ 
หมู่ 17 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมและสนับสนุนการ
จัดท าดอกไม้จันทน ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม
มีความรู ้

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 และนอกบ้าน
ทางไปบ้านดงหวาย  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

2 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากคอก
หมู-นาผู้ช่วยสายัณห์ 
หมู่ 16 

เพื่อใหม้ีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 
 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

3 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าแรงต่้าในหมู่บ้าน
บ้านตูม 

เพื่อใหม้ีการสญัจรในเวลา
กลางคืนมีความปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเส้นจาก
วัดป่าไรส่สีุกตอนล่าง
ถึงวัดป่าไรส่ีสุก
ตอนบน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

5 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าแรงต่้า จากบ้าน
ไสว สระใหญ่ ถึงบ้าน 
สิทธิชัย จอนพงษ์  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

6 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าแรงต่้า เส้นทาง
บ้านดงยาง-บ้านดง
บาตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าเส้นทาง
บ้านดงยาง-บ้านดงบาตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้านและ
นอกบ้าน เส้นหลัง 
บ้านหมอธนศักดิ์ เลิศ
สงคราม ไปทางบ้าน
นายขอด จอมค้าสิงห์ 
หมู่ 9 

เพื่อมีการสญัจรในเวลา
กลางคืนมีความปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้า จ้านวน 2 ต้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้านและ
นอกบ้าน เส้นหน้า
บ้านนายบุญมี ลาภา
กูล ไปทางนานายสุบัน
กาลจักร หมู่ 9 

เพื่อให้มีการสญัจรในเวลา
กลางคืนมีความปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้า จ้านวน 2 ต้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนสายบ้านดุง 
ค้าตากล้า หมู่10 

เพื่อให้มีการสญัจรในเวลา
กลางคืนมีความปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าทรัพย์สมบูรณ์-
เหล่าหลวง หมู่ 12 

เพื่อให้มีการสญัจรในเวลา
กลางคืนมีความปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 13 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้น 
หมู่ 16 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้ า เส้นจากวัดหัว
ฝายไปถึงห้วยปลาโด 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเส้นจาก
เส้นบ้านนายแดง 
แก้วตาไป ฟารม์หมู 
นายสง่า ประวตัศรี 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน 

มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

15 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมีปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

16 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บ่ อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
(บ้านน้อย) หมู่ 2 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
และด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6” พร้อมติดตั งปั๊ม
น ้า  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน า้ 

17 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บ่ อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ 8 
 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
และด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6” พร้อมติดตั งปั๊ม
น ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน า้ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 9 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
และด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6* พร้อมติดตั งปั๊ม
น ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน า้ 

19 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บ่ อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ 13 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
และด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6* พร้อมติดตั งปั๊ม
น ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน า้ 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ 15- 
หมู่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 492,000 
 

492,000 492,000 492,000 492,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

21 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรหนองขาม 
–นานายสุภาพ พร้อม
หม้อแปลง หมู่ 17 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 442,000 442,000 442,000 442,000 442,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

22 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

23 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าการเกษตรถนน
บ้ านทรัพย์สมบูรณ์  
ห้ วยลืมบอง พร้ อม
หม้อแปลง 12 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่12 เส้นข้าง
โรงเรียนทรัพย์อุดม
วิทยาเก่าถึงเส้นตดักับ
บ้านจันทน์-บ้านปัก 
พร้อมหม้อแปลง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

25 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากหนองตูมถึงฝาย
เกรียงศักดิ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

26 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าการเกษตรจาก
บ้านหนองกา-หนอง
กาใหญ่ หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 200 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

27 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เส้นบ้านจันทน์-บ้าน
ปักษ์ หมู่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 152 เมตร 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

28 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เ ส้ น โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
ท รั พ ย์ อุ ด ม - วั ด ป่ า
สามัคคีธรรม หมู่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

 
 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
วัดป่าหัวฝายสีสามารถ 
หมู่ 7 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

30 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 10 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

31 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากนานางสมดีถึงนา
นายบุญมี หมู่ 9 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

32 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ถนนสายบ้านดุง-ค้าตา
กล้า ถึงถนนสายบ๋า
กว้าง พร้อมหม้อแปลง 
หมู่10 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

33 โครงการขยาย เขต
ไ ฟ ฟ้ า แ ร ง ต่้ า เ พื่ อ
การเกษตร หมู่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 4 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

35 โครงการขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเส้น
บ้านหนองกา-หนอง
กาใหญ่ หมู่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

36 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 6 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

37 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 13  

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

38 
 
 
 

โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าการเกษตร หมู่ 
14 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เส้นบ้านดงบาตร-หัว
ฝาย 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 200 เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

40 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เส้นดงหวาย-สาย
น ้าผึ ง หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 2,000 เมตร 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
เส้นหน้าบ้าน อบต.
ประจักร ลาพะแนน 
ถึงนาผู้ใหญ่หมื่น สิน
พรม หมู่ที่ 12 บ้าน
ทรัพย์สมบรูณ ์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 300 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

42 โครงการขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเส้น
หนองขาม-บ้านทวน
หมู่ 17 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

43 โครงการขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรนาพ่อ
สว่าง-ยายแสง หมู่ 17 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

 



~ 59 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

45 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านหนองกา ถึง
หนองกาใหญ่ หมู่ที่ 5  

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

46 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรเส้นห้วยดิน
แดงถึงนานายสมพงษ์ 
หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 350 เมตร 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

47 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรเส้นห้วยดิน
แดงตอนกลางถึงบ้าน
นายชิงชัย หมู่8 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 350 เมตร 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เส้นทรัพย์อุดมวิทยา
ถึงนาอดีตก้านันสมคดิ
พร้อมหม้อแปลง หมู่ 
1 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

 



~ 60 ~ 
 

 
 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากวัดป่าระฆังทอง -
หนองชาติ พร้อมหม้อ
แปลง หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

50 โครงการขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรพร้อม
หม้อแปลง หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

51 โครงการขุดเจาะน า้
บาดาลเพ่ือท้า
การเกษตร หมู่ 3 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค 
และด้านการเกษตร 
 

ขุดเจาะน ้าบาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์
 

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน า้ 

52 โครงการขุดเจาะน า้
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 14 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค 
และด้านการเกษตร 
 

ขุดเจาะน ้าบาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์
 

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากรน า้ 

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

1.บ้านดงบาตร-ดงยาง 
2.บ้านดงบาตร-บ้านหัวฝาย 
 

782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากบ้าน 
นายประภาส หมาย
มั่น ไปตามถนน
การเกษตรถึงฝายกุด
แห่ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

55 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากนา
นายประเสริฐ เสนาขมุ 
ถึงนานายบัวลอย ขัน
โททอง หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 200 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

56 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
นายสุดตา ป่าสักถึง
สะพานห้วยลืมบอง 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

57 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน
พ่อเข็มถึงนานางจุฬา
ลักษณ์ พรมเวินโขง 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 540 เมตร 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรระหวา่ง
หนองตูมถึงฝายเกรียง
ศักดิ์ หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 เมตร 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

59 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากนา
นายทองพูล โสดาล้วน 
ไปนานางสุจติ ค้าบุญ
เรือง หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 700 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

60 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าข้างบ้าน
นางหนูจีน เวียงวิเศษ 
ไปทางนาพ่อถัน 
สุวรรณไตร หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 200 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

61 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากเขียง
หมูไปบ้านนายนอ
พร้อมหม้อแปลง หมู่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

 
 
 



~ 63 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากเส้น
ถนนใหญ่ไปบ้านนาง
พิมศร พร้อมหม้อ
แปลง หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 64 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



~ 65 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 66 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



~ 67 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 17 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 18  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นภายในบ้านทวน
ทอง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางบ้านนางภัทร
สุดา-บ้านนางบัวลา 
หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางบ้านนาง 
ดวงตา-บ้านนางรันดร 
หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ 68 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางภายใน
ต้าบลบ้านจันทน ์

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ซ่อมแซมถนนภายในต้าบล 
(ถนนลาดยาง)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในต้าบล
บ้านจันทน์ 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ซ่อมแซมถนนภายในต้าบล 
(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน แอส
ฟัลท์คอนกรีตจาก
ศาลากลางบ้านไปถึง
บ้านนายบุญถม สุทธิ
ประภา หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต ระยะทาง กว้าง 
5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 
 

315,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์คอนกรีตจาก
บ้านนายศุภชัย สาว
เหล่าไปถึงบ้านนาย 
วิจิตร ภาวรดี หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต ระยะทาง กว้าง 5 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้าน นาย
โลกา หากันได้ ถึงบ้าน
นางสุพรรณ์ หากันได้ 
หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 



~ 69 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายมานพ 
เนียมจันทรห์อม ถึง 
บ้านนายเจียม หากัน
ได้ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางเข็มมา 
ตรินงนา ถึง บ้านนาง
เสาร์ ประเสริฐสังข์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางประตูโขงวัด
ศรีดาราม ถึง สระค้า 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางไปบ้านนาย
สกล พาระแพน หมู่ 6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 70 ~ 
 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังศาลา SML 
หมู่ 6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านไรส่สีุข – วัด
ป่าไรส่ีสุข หมู่ 7 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้น
บ้านเสี่ยมนต์ ไปวดัป่า
หมู่ 7 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน เส้นทาง
บ้านดงยาง - ดงบาตร 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
เส้นทางบ้านดงยาง - ดงบาตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการลาดยาง
เชื่อมต่อถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้างร้าน
เพิ่มพูลอิฐบล็อก หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
10 เมตร หนา 0.15 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



~ 71 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการลาดยาง
เชื่อมต่อถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้างบ้าน
นายเหี่ยว จอมค้าสิงห์ 
หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ระยะทางยาว 10 เมตร กว้าง 
5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการลาดยาง
เชื่อมต่อถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้างบ้าน
หมอธนศักดิ์ หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ระยะทางยาว 10 เมตร กว้าง 
5 เมตร หนา 0.15 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงหวาย - บ้าน
สายน ้าผึ ง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงหวาย - บ้าน
ปัก 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ 12 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 72 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย SML ไปบ้านโนน
สะอาด หมู่ 13 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสายน ้าผึ ง -บ้าน
ดงหวาย 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสายน ้าผึ ง – บ้าน
ปัก 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายวิศิทธ์ิ ชัย
ศรี ถึง หน้าบ้าน นาย
โอ๋ ถูแก้ว หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายบุญมี 
ทองสุข ถึง บ้านนาย
อาคม ศรีบุตร หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ 73 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายค้าแหง 
หงส์สนิท ถึง บ้านนาย
เพ็ง ชิดพาด หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นดงบาตร-เหล่า
อุดม 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายหนูกัน 
กระโจมทอง ถึง บ้าน
นายบุญเพ็ง เหล่าฮ้อ 
หมู่ 17 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้น
หน้าบ้านนายอัครเดช 
หากันได้ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองกา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 452 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื นที่แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,260 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่
ทางทั งสองข้างตามสภาพ 

858,800 858,800 858,800 858,800 858,800 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ 74 ~ 
 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตเส้น
หน้าบ้านนายวิกาล 
เนียมจันทรห์อม หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
พื นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
มากยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านสาย
น ้าผึ ง-บ้านปัก 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือ พื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
มากยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านสาย
น ้าผึ ง – บ้านทุ่งใหญ ่

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือ พื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
มากยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นซอยบ้าน
นายทองแดง บุรีจันทร์ 
หมู่ 2 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตรยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พื นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 25 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างตาม
สภาพ 

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
มากยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 



~ 75 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นซอยบ้าน
นายถนัด ทารก หมู่ที่ 
2  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตรยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 25 ตารางเมตร และลง 
ลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างตาม
สภาพ 

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นซอยบ้านนาง
สมบูรณ์ คนรู้ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตรยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 25 ตารางเมตร และลง 
ลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างตาม
สภาพ 

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นซอยบ้านาย
ทองอวน ลีเฮียง หมู่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตรยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 25 ตารางเมตร และลง 
ลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างตาม
สภาพ 

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ 76 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุง
หลังคา อบต.  

เพื่อให้ปลายหลังคายื่นออก
จากตัวอาคาร 

ปรับปรุงต่อเติมหลังคาให้ยื่น
ออกจากตัวอาคาร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุง
หลังคาอบต 

ลดรอยคราบ
น ้าฝนไหลลง
ตัวอาคาร 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ทาสีอาคาร
ส้านักงาน อบต.บ้าน
จันทน ์

เพื่อเสรมิสร้างปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานดา้น
อาคารสถานท่ี 
 

ปรังปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคาร
ส้านักงาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
ภาพลักษณ์
หน่วยงาน 

มีภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน
ด้านอาคารที่
เด่นชัด  

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาโรง
ครัวส้านักงาน อบต.
บ้านจันทน์ 

เพื่อให้หลังคามีความมั่นคง
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรง
ครัว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ
มั่นคง 

หลังคามีความ
มั่งคงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
1 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามรถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร  

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

61 โ ค ร ง ก า ร ป รั บปรุ ง
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 
2  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

62 โ ค ร ง ก า ร ป รั บปรุ ง
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 
3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



~ 77 ~ 
 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
7 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ 78 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
12 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
13 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 



~ 79 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
15 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
16 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
17 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
18 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.04 เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ดสาย
บ้านไรส่ีสุข วัดโนนข่อ
ล่อ หมู่ 7 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส ำหรับกำรเกษตร 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



~ 80 ~ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
บล็อคคอนเวิร์สเส้นนา
นางลุนลา ช่างทองค้า 
หมู่ 16 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
ล้ า เลี ย งการ เกษตร
เส้นทางวัดป่าหัวฝาย
ไปทางนาพ่อป่ี หมู่ 7 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตรขนาด6x500 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการสร้างฝายน ้า
ลาด ห้วยลืมบอง หมู่ 
17 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

82 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
บล็อกคอนเวิร์สห้วย
ลืมบองตอนบน นา
นายสาคร พิพิธศาลา 
หมู่ 11 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 
 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างฝาย
กั นน ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 14 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกั นน ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



~ 81 ~ 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนน
ล้ า เลี ย งการ เกษตร
พร้อมลงลูกรังจากนา
พ่อสว่าง ค้ายม ถึง นา
พ่อแป สีดาน้อย หมู่ 
17 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตรพร้อมลงลูกรังจาก
นาพ่อสว่าง ค้ายม ถึง นาพ่อ
แป สีตาน้อย ขนาด 5x500 
เมตร 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซมฝาย
น ้าลาดห้วยก้านเหลือง 
ตอนกลาง หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ซ่อมแซมฝายน ้าลาดห้วย
ก้านเหลืองตอนกลาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

86 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
บล็อกคอนเวิร์ส ห้วย
กุดแห่ตอนกลาง หมู่ 
10 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิรส์ 
สะพานทางเข้า หมู่ 
15 

เพื่อให้สามารถเก็บกักน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างห้วย
น ้าล้นห้วยหมาอีแดง
ตอนบน หมู่ 1 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

 



~ 82 ~ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างฝาย
กั นน ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 3 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า ใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ น 
 

ก่อสร้างฝายกั นน ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

90 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

91 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

92 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

93 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

94 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 



~ 83 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

96 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 7 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

97 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

98 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

99 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 



~ 84 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

101 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 12 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

102 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 13 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

103 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

104 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 15 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 



~ 85 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 16 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

106 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 17 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

107 โ ค ร ง ก า ร ล ง ลู ก รั ง
ซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตร หมู่ 18 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนปรมิาตร
ลูกรัง ตามแบบ อบต. ส้ารวจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

108 โ ค ร ง ก า ร ป รั บปรุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรั ง
เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 18 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างหมู่บา้น โดยการ
เกรดปรับพื นเดมิด้วยรถเกรด
เดอร์  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน
ล้าเลียงการเกษตรเส้น
ตะวันออกบ้านนานาย
สาคร หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตรขนาด 6x350 เมตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 โครงการลงหินลูกรัง
พร้อมเกรดบดทุกสาย 
หมู่ 12 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ลงลูกรังพร้อมเกรดบด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนน
ล้ า เลี ย งการ เกษตร
สายน ้ าผึ ง -ค้ า เจริญ 
หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตร ขนาด 6x5,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงถนน
ล้าเลียงการเกษตรเส้น
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงถนนล้าเลียง
การเกษตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนน
ล้าเลียงการเกษตรเส้น
โนนสิมมาเหนือ-หนอง
กา หมู่ 18 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ระยะทาง 5 x 1,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนน
ล้าเลียงการเกษตรเส้น
นานายประเวท-นา
นายเหมือย  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ระยะทาง 4 x 200 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

115 โครงการซ่อมแซม
ถนนล้าเลยีง
การเกษตรจากหน้า
บ้านนายสมปอง ดอน
สุวอ เชื่อมเส้นบ้านตูม
หนองขี ควาย หมู่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนล้าเลยีง
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการซ่อมแซม
ถนนล้าเลยีง
การเกษตรเส้นไร่ 
ผอ.ญวง ตู้จันโต ไป
เชื่อมต่อฝายเกรียง
ศักดิ์ หมู่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนล้าเลยีง
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการซ่อมแซม
ถนนล้าเลยีง
การเกษตรเส้นเลียบ
คลองส่งน ้าข้างวัดไป
เชื่อมหนองตูม หมู่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนล้าเลยีง
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลาดห้วยค้าจ้าปา
ตอนกลาง หมู่ 3 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาดห้วยค้า
จ้าปาตอนกลาง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้ าลาดห้วยลืมบอง 
ตอนกลาง หมู่ 3 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาดห้วยลืม
บอง ตอนกลาง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตร หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
การเกษตร 

ก่อสร้างศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรบริเวณหนองตูม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกร
ได้รับบริการ
ด้าน
การเกษตร
จากศูนย์ฯ 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิรด์กั น
แนวเขตหนองโดน หมู่ 
4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ดกั น
แนวเขตหนองโดน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

122 โครงการกั นแนวเขต
หนองจรเข้ หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร  

กั นแนวเขตหนองจรเข ้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน
ล้าเลียงการเกษตร
พร้อมลงลูกรังหนอง
ขาม ถึง นาหนองโน 
หมู่ 17 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
หนองขาม ถึง นาหนองโน 
ขนาด 5x1,000 เมตร 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน
ล้าเลียงการเกษตร
พร้อมลงลูกรังแยก
โรงเรียนทรัพย์
สมบูรณ์ ถึง นานาย
ประดิษย์ พังคะบตุร 
หมู่ 17 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตรพร้อมลงลูกรังแยก
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ถึง นา
นายประดิษย์ พังคะบุตร 
ขนาด 5x500 เมตร 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนล้าเลยีง
การเกษตรพร้อมลง
ลูกรังจากโรงน ้าดื่ม ค้า
อุดดี ถึงบ้านทวนทอง 
หมู่ 17 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
มากยิ่งขึ น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนล้าเลียง
การเกษตรพร้อมลงลูกรังจาก
โรงน ้าดื่ม ค้าอดุดี ถึง บ้าน
ทวนทอง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิรด์ล้า
ห้วยบ้านตูมตอนกลาง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ดล้า
ห้วยบ้านตูมตอนกลาง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลาดห้วยลืมบอ
งตอนบน นาพ่อเส็ง 
เทพบุตร หมู่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาดห้วยลืมบอ
งตอนบน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

128 โครงการซ่อมแซมฝาย
ห้วยดินแดง นานายสุ
บัน กาลจักร และหมอ
ธนศักดิ์ หมู่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายห้วยดินแดง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

129 โครงการสร้างคลองส่ง
น ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 
10 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

สร้างคลองส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิรส์สอง
ช่อง ถนนดงหวาย -
สายน ้าผึ ง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สสอง
ช่อง ถนนดงหวาย - สายน ้าผึ ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

 



~ 90 ~ 
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าจุดห้วยวัง
เที่ยงตอนกลาง นาพ่อ
สนิท-นานางชู 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าจดุห้วย
วังเที่ยงตอนกลาง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

132 โครงการซ่อมแซมฝาย
น ้าลาดห้วยกุดแห่   
(ฝายเสาไฟฟ้า) หมู่ 13 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน ้าลาดห้วยกดุ
แห่    

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลาด ห้วย
ก้านเหลือง หมู่ 16 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลาด ห้วย
ก้านเหลือง หมู่ 16 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

135 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

136 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่2 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



~ 91 ~ 
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

138 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่4 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

139 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

140 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่6 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

141 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 



~ 92 ~ 
 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

142 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

143 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่9 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

144 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

145 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่11 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

146 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 12 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

147 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



~ 93 ~ 
 

 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 14 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

150 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 16 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

151 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู ่17 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

152 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 18 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชน 
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



~ 94 ~ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

153 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
หน้าบ้านนายเพ็ง
จันทร์งาม-ถึงบ้านนาย
เจริญ หมู่ 1 
 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

154 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 18 
 
 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 4” 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของผู้ใช้
น ้า 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

155 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู ่9 
 
 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 4” 
 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของผู้ใช้
น ้า 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

156 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู ่10 
 
 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้ใช้
น ้า 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 



~ 95 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

157 
 

โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

158 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

159 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

160 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

161 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

162 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

163 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

164 
 

โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

165 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

166 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

167 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

168 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

169 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

170 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 14  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

171 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

172 
 

โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

173 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 17 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

174 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 18  

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองชำ่ง 

175 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภค - บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อ PVC Ø 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
อุปโภค -
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

176 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารจอดรถ
(หลังเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ
งานและเจ้าหน้าท่ีมีสถานท่ี
จอดรถอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนท่ีมา
ติดต่องานและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการจอดรถ 

ประชาชนท่ีมา
ติดต่องานและ
เจ้าหน้าท่ี
ส้านักงานมี
สถานท่ีจอดรถ
อย่างเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

 

 

 



~ 98 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

177 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

วางท่อ PVC Ø 4” 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
อุปโภค -
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ใช่อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

178 โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบายน ้าถนนเส้น
แยกไปบ้านโนน
สะอาด หมู่ 13 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังภายใน
ชุมชน 

เปลี่ยนท่อระบายน ้า ท่อขนาด 
80x100 เมตร จ้านวน 10 
ท่อน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง กองช่าง 

179 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อ PVC Ø 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
อุปโภค -
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ใช่อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

180 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 16  

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อ PVC Ø 4” 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
อุปโภค -
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ใช่อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

181 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 17  

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อ PVC Ø 4” 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
อุปโภค -
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ใช่อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

182 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมห้วยลมื
บอง ตอนบน หมู่ 15 
บ้านดงบาตร 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วมใน
บริเวณเพื่อป้องกันปัญหา
อุบัติเหต ุ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น ้าระบายได้
อย่างดี 

ลดปัญหาน ้า
ท่วมในบริเวณ 

กองช่าง 

183 โครงการก่อสร้าง
น ้าประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 7 

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างน ้าประปาบาดาล
ขนาดใหญ ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้
ได้รับ
ผลประโยชน์
ในการใช้น ้า 

มีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิรส์ห้วย
กุดแห่ตอนกลาง หมู่ 6 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
ใช้เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

185 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิรส์เส้นนา
นายประเวท-นานาย
เหมือย หมู่ 1 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร 2 ช่อง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
ใช้เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

186 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปารอบ
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 4” 2,000 
เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของผู้ใช้
น ้า 

ประชาชนมีน ้า
ใช่อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 



~ 100 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

187 โครงการขยายเขต
ระบบน ้าประปาเส้น
บ้านนางภัทรสดุาถึง
บ้านนางบัวลา หมู่ 3 
 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 4” 2,000 
เมตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของผู้ใช้
น ้า 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

188 โครงการวางราง
ระบายน ้าส้าเร็จรูป
เขตแนวต่อ หมู่ 17 
หมู่ 3 จากบ้านนางหนู
พิณ งามสงวน ถึงบ้าน 
นางดวงตา บุญกวา้ง 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 250 เมตร 

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

189 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายอ้านาจถึง
บ้านนางกองคาย หมู่3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตรยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางไปบ้านนาง
จิตรวิภา หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตรยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 



~ 101 ~ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

191 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นข้างบ้านแม่แสงถึง
บ้านนายนรงค์ หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านนายค้า
พา ถึงบ้านนางศรีไพร 
หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากสวนนาย
ศุภชัย สาวเหล่า ถึง
เขตวัดศรดีาราม หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

835,200 835,200 835,200 835,200 835,200 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

194 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้น ข้างบ้าน
นายวีรศักดิ์ ถึงข้าง
บ้านนางบุญเลี ยง โพธิ
สัตย์ หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 



~ 102 ~ 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

195 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้น ข้างบ้านนาง
วันทา ค้าธิมา ถึงแยก
นานายวิเศษ หมู่ 5  

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

196 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากแยกนานายวิเศษ
ถึงแยกนานายทองสุข 
รัตนวิชัย หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

522,000 522,000 522,000 522,000 522,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายทองสุข 
รัตนวิชัย ถึงเส้นหนอง
กา-โนนสิมมา หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางบังอร ถึง
บ้านนายอุดม หมู่ 7 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 



~ 103 ~ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

199 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นวัดบ้านหัว
ฝาย ถึงบ้านพ่อสอน
หมู่ 7 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

200 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้น
ศาลากลางบ้าน หมู่ 7 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

201 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นนายพิกลุชาว
เหนือ ถึงบ้านขวัญมณี
ยางพารา หมู่ 8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

202 โครงการยา้ยหอถัง
น ้าประปา จากบ้าน
ตูมมายังหอถังบ้าน
เหล่าอุดม หมู่9 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ย้ายหอถัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

203 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน ้าในพื นที่บ้าน
บ่อศิลา หมู่ 10 

เพื่อให้น ้าระบายไดส้ะดวก ซ่อมแซมท่อระบายน ้า จ้านวน 
22 ท่อน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของน ้า
ระบายได้
สะดวก 
 

น ้าระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 



~ 104 ~ 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

204 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางเข้าหน้า
วัด หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
จากบ้านยายอ้อยไป
รอบนอกหมู่บ้าน หมู่ 
11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.04 
เมตร 

432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

206 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปา พร้อมท่อส่ง
น ้า หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังน ้าประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

207 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ไปหลัง
โรงเรียน ถึงทาง
ออกไปดงหวายเส้นสี่
แยกไปหนองแวงและ
สายน ้าผึ ง หมู่ 15 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการประจ า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา 
ขนาด 18X28X0.12 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ีออก
ก าลังกายและ
ท ากิจกรรม
นันทนาการ 

-ประชาชน 
เยาวชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

  กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมที่ปลอดภัย 
  

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ความสมบรูณ ์

ประชาชนมี
สถานท่ีร่วม
กิจกรรมที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมตา่งๆของ 
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ความสมบรูณ ์

ประชาชนมี
สถานท่ีร่วม
กิจกรรมที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โ คร งก า รก่ อส ร้ า งลาน
เอนกประสงค์  หมู่ที่  13 
บ้านนาเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมี
กิจกรรมนันทนาการ 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ ขนาด 
กว้าง 35 ม.  Xยาว 35 
ม.X หนา0.15 เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 มีลาน
อเนกประสงค์
ส าหรับ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนและ
เยาวชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

กองชา่ง 

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ศูนย์ SML 
หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ประจ า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา 
ขนาด 18X28X0.12 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
1 แห่ง 

ประชาชน 
เยาวชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

  กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
14  

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมี
กิจกรรมและนันทนาการต่างๆ 

ก่อสร้างลานกีฬา 
ขนาด 18X28X0.12 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสนามกีฬา 1 
แห่ง 

ประชาชน 
เยาวชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

  กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมศาลาพัก
ญาติในวัดสมสะอาดบ้าน
ตูม หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการ
ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 

ซ่อมแซมศาลาพกัญาติ
ในวัดสมสะอาดบ้านตูม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานที่
ส าหรับ
ประกอบ
พิธกีรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
ประกอบ
พิธกีรรมทาง
ศาสนา 

กองชา่ง 

8 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมี
กิจกรรมและนันทนาการต่างๆ 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีลาน
อเนกประสงค์ 
1 แห่ง 

ประชาชน 
เยาวชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

  กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างศูนย์
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านตูมข้างศาลา
ประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่าง
รวดเร็ว 

ก่อสร้างศูนย์
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่
รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมี
กิจกรรมและนันทนาการต่างๆ 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีลาน
อเนกประสงค์ 
1 แห่ง 

ประชาชน 
เยาวชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

  กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างเมรุเผา
ศพ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างเมรุเผาศพ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานท่ี
ส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ญาติ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างศาลาพักญาต ิ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ี
ส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมศูนย์  
OTOP 

เพื่อใหก้ารบูรณะอย่างด ี ซ่อมแซมศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการ
บูรณะ 

ผู้เช่าที่พกัมี
สถานทีท่ี่
ปลอดภัย 

กองชา่ง 

14 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ซอยเมรุวัด
ป่าหัวฝาย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีลานคอนกรตี
1 แห่ง 

ประชาชนได้
ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

  กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการซ่อมแซมศาลา
พักญาติในวัดประสิทธิ
มงคล หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ซ่อมแซมศาลาพักญาต ิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
ส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าศาลา
กลางบ้าน หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีครบ
สมบูรณ ์

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

มีห้องน้ าใช้ที่
สะอาด 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว แบบเสียง
ตามสาย หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจน 

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมตา่งๆของ
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมประจ า
ศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ 4 

เพื่อให้มีลานส าหรับการออกก าลัง
กายและการจัดกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 มีสถานท่ี
ส าหรับการจัด
กิจกรรม 

มีลาน
อเนกประสงค์
ส าหรับการ
ออกก าลังกาย
และการจัด
กิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมตา่งๆของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมประจ า
ศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

21 โครงการลาดทับแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบริเวณศาลา
กลางบ้าน หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีให้มคีวาม
มาตรฐาน 

ขนาดพื้นท่ี 450 
ตารางเมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 มีสถานท่ีที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



~ 110 ~ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่อส่งเสริมประเพณีการบรรพชา
อุปสมบทให้เยาวชนได้รับรู้ในการ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 

เยาวชนในต าบลบ้าน
จันทน์  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนได้
เข้าร่วมพิธี
อุปสมบท 

ประชาชน 
เยาวชนไดร้ับรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมทาง
ศาสนาและ
สามารถน าปรับ
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีถวายเทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณีอันดีงาม
และสบืทอดต่อไป 

จัดกิจกรรมถวายเทียน
เข้าพรรษาภายใน
ต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีได้รับ
การสืบสานต่อ
และถ่ายทอดสู่
รุ่นลูก หลาน 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรม 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  
ได้น าหลักคณุธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม สร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการปลูกฝังวินัยใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

คณะผู้บริหาร,
พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง, 
พนักงานท่ัวไป,
พนักงานจ้างเหมา
,สมาชิก อบต.และ
ประชาชนในเขตต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ได้น าหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ท างานได้อย่าง
เหมาะสม  

ส านักปลดั 

 



~ 111 ~ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกีฬาเยาวชน – 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และการสร้างความ
สามัคคีให้กับชุมชน 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆของ
หมู่บ้านในต าบลบ้าน
จันทน์ทุกหมู่ 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความ
รักใคร่สามัคคี 
ประชาชน 
เยาวชน มี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

5 โครงการอบรมพัฒนาจิต
ให้กับเด็ก เยาวชนและ
เจ้าหน้าท่ี 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชนและเจ้าหน้าที ่

จัดอบรมกลุ่มเด็ก 
เยาวชนและเจ้าหน้าที่  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

เด็ก เยาวชน
และเจา้หน้าท่ี  

ส านักปลดั 

6 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
ประ เพณีบุญประทาย
ข้าวเปลือก หมู่ที่ 1 - 18 

เพื่อส่งเสริมประเพณ ี
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น 
 
 

สนับสนุนงานบุญ
ประเพณ ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของ
ประชาชนใน
การร่วม
อนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้
ปฏิบัติ
ประเพณีและ
อนุรักษ์เพื่อ
ถ่ายทอดสู่
ลูกหลานสืบ
ทอดต่อไป 

ส านักปลดั 

7 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญทอดเทียน
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
อบต.บ้านจันทน ์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นทีไ่ด้ร่วมกันส่งเสริมท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา 

จัดกิจกรรมถวายเทียน
เข้าพรรษาภายใน
ต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
ร่วมกันท านุ
บ ารุง 
พระพุทธศาส
นา 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

 เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของชาติให้
คงอยู่ต่อไป 

ส่วนราชการ เอกชน 
ร้านค้า สถานศึกษา 
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านจันทน์ มี
ส่วนร่วมกัน 
สนับสนุนอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงของต าบล
บ้านจันทน์  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
งานประเพณี
อันดีงาม
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

9 โครงการจดัขบวนแห่และ
ร่วมกิจกรรมงานประจ าป ี
ทุ่งศรีเมืองฯ 

เพื่อส่งเสริมศลิปะ  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านดุง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอบ้านดุง
ได้รับเงิน
สนับสนุน 

ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน
และถ่ายทอด
ให้คงอยู่สืบไป 

ส านักปลดั 

10 โครงการอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎและ
กติกากีฬาสากล 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปได้ทราบกฎและกติกา
มาตรฐานการกีฬาสากล 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ภายในต าบลบ้าน
จันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ทั่วไปได้ทราบ
กฎและกติกา
มาตรฐานการ
กีฬาสากล 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการบวชชีพราหมณ์
วัดบัวสอน หมู่ 16 

เพื่อส่งเสริมประเพณีการบวชชี
พราหมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ใน
การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 

ประชาชนในต าบล
บ้านจันทน์ จ านวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนชน
ได้เข้าร่วมพิธี
บวชชี
พราหมณ ์

ประชาชนได้
รับรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมทาง
ศาสนาและ
สามารถน า
ปรับมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ้

ส านักปลดั 

12 โครงการบวชชีพราหมณ์
วัดป่าระฆังทอง หมู่ 10 

เพื่อส่งเสริมประเพณีการบวชชี
พราหมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ใน
การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 

ประชาชนในต าบล
บ้านจันทน์ จ านวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
เข้าร่วมพิธีบวช
ชีพราหมณ ์

ประชาชนได้
รับรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมทาง
ศาสนาและ
สามารถน า
ปรับมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ้

ส านักปลดั 

13 โครงการให้ความรู้และ
จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดพีร้อม 

ด าเนินการให้ความรู้
และจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ได้รับความสุข 
ความรู้ รอยย้ิม
และการด าเนิน
ชีวิตอย่างเรียบ
ง่ายและเป็นสุข 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการประเพณ ี
บุญเพ็งธาต ุ

เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมการ
ประเพณีบุญเพ็งธาต ุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละจ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีได้รับ
การ 
สืบสาน
ถ่ายทอดให้คง
อยู่สืบไป 

ส านักปลดั 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยด้วยภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้และอนุรักษ์
ศิลปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
อยู่ต่อไป 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ส าหรับเด็กจากปราชญ์
ชาวบ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้เรยีนรู้
และร่วม
กิจกรรม 

เด็กมี
พัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งด้าน
ร่างกาย  
สติปัญญา  
อารมณ์  จติใจ  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การถ่ายทอด 

ส านักปลดั 

16 โครงการประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณีไทย 
เพื่อส่งเสริมการความสมัพันธ์ของ
คนในครอบครัว 

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ
-  การมอบโล่ให้กับ
ผู้สูงอายุดเีด่น 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน
และถ่ายทอด
ให้คงอยู่สืบไป 

ส านักปลดั 

17 โครงการส่งเสริมประเพณี
บุญต่างๆในช่วงตาม
ฤดูกาล 

เพื่อสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมตาม
ประเพณีต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ร่วมประเพณ ี

สืบสาน
ประเพณีต่อไป 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่  โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

เพื่อให้บริการความปลอดภัยทาง
ถนนให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านดุงในการ
ด าเนินการตั้งจุดตรวจ
และจุดบริการ
ประชาชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอบ้านดุง
ได้รับ
งบประมาณใน
การตั้งจุดตรวจ
และบริการ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย    
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเรื่องปัญหาและโทษ
ของยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
ทราบปัญหา
และโทษของ
ยาเสพตดิและ
พร้อมท่ีจะ
ปฏิเสธและไม่
ทดลอง 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

กิจกรรม : การฝึกอบรม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

 

เพื่อป้องกันและลดการสญูเสียชีวิต
และทรัพยส์ิน ที่อาจเกิดจากเหตุ
เพลิงไหม ้
 
 

 

ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
ข้าราชการ   ครู ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจันทน์ งาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสมาชิก 
อปพร. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.
ข้าราชการ ครู 
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก ลูกจ้าง
และพนักงาน
จ้างของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน
จันทน ์ได้มี
ความรู้
ความสามารถ 
มีทักษะในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

เพื่อให้บริการความปลอดภัยทาง
ถนนให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ตั้งจุดตรวจและจุด
บริการประชาชน 
ภายในต าบลบ้าน
จันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตลุดลง ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง   
อปพร. 

เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัตดิ้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม   
อปพร.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร.  ที่ผ่าน
การอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกัน
อันตรายอัน
เนื่องมาจากสา
ธารณภัย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็น 

ก าลังในการ
สนับสนุน 

ช่วยเหลือทาง
ราชการ 

ในการป้องกัน
และ 

บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมความรู้ใน
ด้านการป้องกันอุบัติเหต ุ

เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงภัย
จากอุบัติเหต ุ

ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
ระมัดระวัง
อุบัติเหตมุาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น และซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
-เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานกู้ชีพ – กู้ภัย และมูลนิธิ
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อปพร.ในพื้นที่ต าบล/
ทีมงานกู้ชีพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ประเมิน
สถานการณ์
และสภาพผู้
เจ็บป่วยได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
จันทน์ 

-เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
-เพื่อส่งเสรมิความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภยัเบื้องต้น 
-เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ ์
-เพื่อสนับสนุนให้โครงการจติอาสา
พระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มี
ความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้
ความช านาญในการจดัการภัย
พิบัติ 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ภายในต าบล,พนักงาน
จ้างและเจา้หน้าท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจันทน ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจติ
อาสาภัยพิบตั ิ

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
-กอง
อ านวยการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยแห่ง
พื้นที่มีความ
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และ
สร้างระบบป้องกันภัยยาเสพตดิใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านดุงในการ
ลดปัญหาอาชญากรรม
และจัดระเบียบสังคม
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้าน
ดุง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอบ้านดุง
ได้รับ
งบประมาณใน
การลดปัญหา
อาชญากรรม
และจัด
ระเบียบสังคม
ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอบ้านดุง 

ลดปัญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เห็น
ผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นาร ี

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตต าบลบ้านจันทน ์

สัตว์เลี้ยง(สุนัขและ
แมว)ได้รบัการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สัตว์ทุกตัวที่
ลงทะเบียน
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์ทุกตัวที่
ได้รับการฉีด
วัคซีนมีภูมิคุม้
โรคได้ 1 ป ี
ประชาชนใน
ต าบลบ้าน
จันทน์ มีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานทีมกู้
ชีพ 
 

เพื่อให้ทีมกู้ชีพมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ทีมกู้ชีพ อบต.บ้าน
จันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทีมกู้ชีพได้รับ
การเข้าร่วม
อบรมและ
น าไปปฏิบตัิได ้

ทีมปฏิบัติงาน
กู้ชีพมีทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงานท่ีดี
และมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทรายอะเบท 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
การแพร่
ระบาดลดลง 

ประชาชนให้
ความร่วมมือ
ในการ
ด าเนินการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมายเหตุ :
จ านวน 18 หมู่ หมูล่ะ 
20,000 บาท) 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสตัว์และ 

ขึ้นทะเบียนสตัว ์

 

เพื่อส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์  
ปีละ 2 ครั้ง และขึ้น 

ทะเบียนสตัว ์

 

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบลบ้านจันทน์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์
 

สามารถรู้
จ านวน
ประชากร
สุนัข/แมวท้ังที่
มีเจ้าของและ
ไม่มเีจ้าของ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมป้องกัน 

โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อประชาชนไดรู้้จักป้องกันการ
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อขจัดโรคขาดสาร
ไอโอดีนท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาสติปัญญาของ
เด็กไทย ด้วยการ
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนในระดับ
ต าบล ให้ทุกครัวเรือน
ได้บรโิภคเกลือไอโอดีน
ที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ลดอัตราการ
เกิดภาวการณ์
ขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักปลดั 

7 โครงการตรวจตดิตาม
สุขภาพเด็ก 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์  มี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักปลดั 

8 โครงการสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิต 

เพื่อสนับการบริจาคโลหติของ
ประชาชน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับประชาชนในการ
เดินทางไปเพื่อผู้
บริจาคโลหิต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
บริจาคโลหิต 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยท่ี
ต้องการโลหิต
ได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกพร้อมกับ
ป้องกันยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธี
ป้องกันไข้เลือดออกและป้องกัน
ยาเสพตดิมาแพร ่

ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จัก
ป้องกัน
ไข้เลือดออก
และรู้ปญัหา
โทษยาเสพติด 

ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ของราษฎรในต าบลบ้าน
จันทน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายในรูปแบบต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 

11 โครงการการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน “หน่วยกู้
ชีพ อบต.บ้านจันทน์" 
 

เพื่อให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุและป่วยฉุกเฉิน 

จัดบริการรถกู้ชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยได้รับ
การช่วยเหลือ
และปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ผู้ประสบ
อุบัติเหต/ุป่วย
ฉุกเฉินได้อย่าง
ท่วงทีลดการ
สูญเสียดา้น
ชีวิต 

ส านักปลดั 

12 โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ประชาชนต าบลบา้น
จันทน ์

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร้อย
ละ 100 

อาสาสมัคร
บริบาลไดร้ับ
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

ส านักปลดั 

 



~ 124 ~ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนก่ิง
กาชาดอ าเภอบ้านดุง 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
กาชาดในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผูย้ากไร ้

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับส านักงานกิ่ง
กาชาดอ าเภอบ้านดุง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานกิ่ง
กาชาดไดร้ับ
งบประมาณ
สนับสนุนใน
การช่วยเหลือ
และสงเคราะห์
ผู้ยากไร ้

ผู้ยากไร้ได้รับ
การสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
กาชาดในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผูย้ากไร ้

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับส านักงานเหลา่
กาชาดจังหวัดอุดรธาน ี

20,000 20,000 20,000  20,000 20,000 ส านักงานเหล่า
กาชาดไดร้ับ
เงินสนับสนุน
ในการ
ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้
ยากไร ้

ผู้ยากไร้ได้รับ
การสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอาหารเสรมิ  
(นม) 

เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  ให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  และ
โรงเรียน  สพฐ.  ใน
พื้นที่รับผิดชอบของ  
อบต.บ้านจันทน์ 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 เด็กได้บริโภค
อาหารเสริม  
(นม) 
อย่างน้อยวัน
ละหนึ่งกล่อง 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักปลดั 

2 โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก  สพฐ. 

เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก 

อุดหนุนงบประมาณใน
การด าเนินการให้กับ
โรงเรียน  สพฐ.  ใน
พื้นที่รับผิดชอบของ  
อบต.บ้านจันทน์ 

4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000  เด็กได้บรโิภค
อาหาร
กลางวันครบ  
5  หมู่ 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์
เหมาะสมตาม
วัย 

 

ส านักปลดั 

3 โครงการปฐมนิเทศเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและ
เข้าใจหลักการ ปรัชญา นโยบาย
การจัดการศึกษา และไดเ้ห็น
คุณค่าของการเตรียมความพร้อม
เด็กระดับก่อนวัยเรียนท่ีถูกต้อง 

เด็ก ศพด. ต าบลบ้าน
จันทน ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

ผู้ปกครองได้
ทราบนโยบาย
การจัด
การศึกษาและ
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก  ศพด. 

เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก 

จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กได้บริโภค
อาหาร
กลางวันครบ  
5  หมู่ 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักปลดั 

5 โครงการปัจฉมินิเทศ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคญั
ของการศึกษา 

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรยีน ครู ผู้ปกครอง
และประชาชน 

เด็ก ศพด. ท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จใน
การศึกษา 

ความ
ภาคภูมิใจใน
การจบศึกษา
และสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีงาม 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดักิจกรรมงาน
วันเด็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ประชากรเด็กต าบล
บ้านจันทน ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กได้เข้าร่วม
การจัด
กิจกรรมต่างๆ 

เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์และ
จิตใจ 

ส านักปลดั 

7 โครงการค่าจัดการเรยีน
การสอน(รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็ก 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการ
สอน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กได้เรยีนรู้
พัฒนาการจาก
สื่อการเรียน
การสอน 

เด็กมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนต้นแบบ 
 

เพื่อฝึกอบรมเยาวชนท่ีมีศักยภาพ
และความสามารถพ้ืนฐานในการ
เป็นผู้น าอยู่แล้วให้เป็นคนต้นแบบ 

จัดอบรมเยาวชน   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนท่ีผ่าน
การอบรมมี
ลักษณะเป็น
คนต้นแบบ 

เยาวชนมี
ลักษณะเป็น
ผู้น า  มี
ระเบียบวินยั  
มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและ
สังคม 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มจัก
ส า น แ ล ะ ท อ เ สื่ อ ข อ ง
ชาวบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีรายได้ในกลุม่
งาน 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามเป้าหมาย
กลุ่ม 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
รายได ้

ส านักปลดั 

3 โครงการบริการศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุน ศพส.อ.บ้าน
ดุง ในการด าเนิน
กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพส.อ.บ้านดุง 
ได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนิน
กิจกรรมการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมผู้
ประสานพลังแผ่นดิน 

เพื่อสร้างเครือข่ายแกนน าในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอบ้านดุง
ในการด าเนินกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายแกน
น าในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอบ้านดุง
ได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนิน
กิจกรรมการ
สร้างเครือข่าย
แกนน าในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

มีเครือข่าย
แกนน าด้าน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดังานวันสตรี
สากล 

เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาค
ยุติธรรม  และการพัฒนา และเพือ่
ร าลึกเชิดชูเกยีรตผิู้ท างานด้านสตรี 

สตรมีีความเข้าใจใน
การท างานบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค 
ยุติธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสตรีที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตรมีีความ
เข้าใจบน
พื้นฐานของ
ความเสมอ
ภาค  ยุติธรรม 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาสมี
ที่อยู่อาศัยที่คงทนถาวร 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์  
ในการซ่อมแซมบ้าน
ให้กับผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย 

ผู้ยากไร้ได้รับ
การสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
มีที่อยู่อาศัยที่
คงทนถาวรท า
ให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดังานรัฐพิธีและ
งานพิธีส าคัญ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.บ้าน
ดุง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานพระราชพิธีส าคัญ
สถาบันทางศาสนาและสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

สร้างจิตส านึกในการ
รักหวงแหนและ
เทิดทูนสถาบัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอบ้านดุง
ได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนิน
กิจกรรมการ
จัดงานรัฐพิธี 

สร้างความ
เข้มแข็งและ
ความเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

ส านักปลดั 

8 โครงการแกไ้ขปัญหา
สังคมและความยากจน 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านจันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ปัญหาสังคม
ลดลง 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติที่สุด 

จัดอบรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

10 โครงการฝึกอบรม 
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจการท าเกษตรอินทรีย์แบบ
ผสมผสาน 
เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

สตรี อสม. ผู้น าชุมชน
และประชาชนท่ัวไปใน
พื้นที่ต าบลบ้านจันทน์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจการท า
เกษตรอินทรีย์
แบบ
ผสมผสาน 

ส านักปลดั 

11 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของครอบครัว 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันดา้นจิตใจแก่
สตรีและครอบครัว  
เพื่อส่งเสริมด้านความเข็มแข็ง 
ด้านจิตใจให้มีจติส านึกท่ีดีต่อ
สังคมและครอบครัว 

สตรี เด็ก และ 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านจันทน ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มสตรมีี
ภูมิคุ้มกันด้าน
จิตใจได้อย่าง
เข็มแข็งให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพทางร่างกาย
และจิตใจและสามารถดูแลตัวเอง
ได้เพื่อส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านจันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

ผู้สูงอายมุี
ความรู้ เจตคติ
ทักษะและการ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองได้
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

13 โครงการลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ขนม
ข้าวแต๋น) 

เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่ กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
และ ประชาชนท่ีสนใจในต าบล
บ้านจันทน์  
เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเป็นการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

สตรี แม่บ้าน และ 
ประชาชนท่ีสนใจในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านจันทน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน และ 
ประชาชนท่ี
สนใจมีความรู้
และทักษะ
ด้านอาชีพการ
ท าขนมข้าว
แต๋น 

ส านักปลดั 

14 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึง
ปัญหาและโทษของสารเสพตดิที่
ก าลังแพร่ระบาดจ านวนมากเพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในภยัของสารเสพตดิและ
หาวิธีการป้องกันภัยของสารเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

เด็กและ
เยาวชนเข้าใจ
ถึงปัญหาและ
โทษของสาร
เสพติด 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านจันทน์ ได้มคีวามรู้ใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรและการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ได้ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกตสิุข 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
ตามขั้นบันได อายุ 60 
ปีขึ้นไป 
  

16,000,000 
 
 

16,000,000 
 
 

16,000,000 
 

16,000,000 
 

16,000,000 
 

ผู้สูงอายไุด้รับ
เงินสวัสดิการฯ
ครบตาม
จ านวนผู้ขึ้น
ทะเบียน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ส านักปลดั 

3 โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ  (เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ) 

เพื่อให้ผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น จ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้
พิการ   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้พิการได้รับ
เงินสวัสดิการฯ
ครบตาม
จ านวนผู้ขึ้น
ทะเบียน 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการสาธารณสุข  การสร้าง
เสรมิสุขภาพ  การป้องกันโรค  
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาระดับปฐมภมูิที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการด ารงชีวิต 

ประชาชนต าบลบา้น
จันทน์ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาพ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
ที่ดีและได้รบั
บริการ
สาธารณสุข 
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาเรียนรู้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใน
พระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริใน
พื้นที่อ าเภอบ้านดุง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีท า
การปกครองอ าเภอบ้านดุงใน
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.บ้านดุง  
ได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนิน
กิจกรรม 

ราษฎรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ
พระราชด าริ 
ฯลฯ 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสถานศึกษา
ดีเด่น 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน 

จัดให้มีการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
ที่ได้รับรางวัล 

การจัดการ
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐาน 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการ
สอนภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ทางด้านภาษาให้กับประชาชน
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับประชาชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนท่ี
เข้าเรียน
ภาษาอังกฤษ
สามารถ
สื่อสารและ
เข้าใจภาษา 

ประชาชน
สามารถ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็ก 

- จัดซื้อหนังสือเรียน 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีน  
- จัดซื้อเครื่องแบบนักเรยีน 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กได้เรยีนรู้
พัฒนาการจาก
สื่อการเรียน
การสอน 
-เด็กไดม้ี
เครื่องแบบ
นักเรียนท่ี
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมตาม
วัย 
-เด็กมีชุด
เครื่องแบบท่ี
สวมใส่ที่ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของคณะคร ู

ครู ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ฝ่ายบริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

5 โครงการเสรมิสร้าง
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบรณู์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน
จันทน ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สถานท่ีสนามเด็กเล่น
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้สถานท่ีน่าอยู่และ
ปลอดภัยต่อเด็กและทรัพย์สิน
ทางราชการ 

ปรับปรุงในส่วนท่ีช ารุด
เสียหายทั้งหมด 7 ศูนย ์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
อาคารสะอาด
และปลอดภัย 

สถานท่ีน่าอยู่
และปลอดภัย 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

2 โครงการท ารั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อความปลอดภัยต่อเด็กเล็ก ท ารั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 7 ศูนย์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ
ปลอดภัย 

เด็กเล็กไดร้ับ
ความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจันทน ์

เพื่อให้มีสถานท่ีที่สวยงาม 
สะอาด  

ทาสี อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 7 ศูนย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 7 ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมี
ความสะอาด
และปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั/
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชน กลุ่ม
โรงเรียนบ้านดุง 3 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส่งเสริมกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มโรงเรียน
บ้านดุง 3 

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส ารวจรวบรวมพนัธุกรรม
พืชที่มีแนวโน้มวา่ใกล้จะสูญ
พันธุ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่
สาธารณะ
ได้รับการ
ฟื้นฟูทาง
ธรรมชาต ิ

ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกหญ้า
แฝก 

 

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปลูกหญ้าแฝก บริเวณพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาการพังทลายของหน้า
ดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง 
สระน้ า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ได้รับการ
ฟื้นฟูสภาพ 

ป้องกันดิน
พังทลายและ
ทรัพยากรธรร
มชาติมีความ
อุดมสมบรูณ ์
 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปลูกป่ารักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษา
สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 

จัดกิจกรรมด าเนินการปลูกป่า
ในเขตพืน้ท่ีต าบลบ้านจันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ต าบลบ้าน
จันทน์มีความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ 
คืนธรรมชาติ
ให้สิ่งแวดล้อม 
และลดภาวะ
โลกร้อน 

ส านักปลดั 

4 โครงการก าจดัวัชพืช
ล าห้วยฝายบ้าน หมู่ 
11 

เพื่ออนุรักษ์ห้วยน้ าฝายบ้าน ประชาชนร่วมกับหน่วยงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ห้วยน้ าสะอาด ส านักปลดั 

5 โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในต าบลบ้านจันทน์
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในการ
อนุรักษ์คูคลอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ต าบลบ้าน
จันทน์มีความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมร
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคญั
ตลอดจนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาต ิ

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก าจดั
ผักตบชวา 

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในต าบลบ้านจันทน์
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมในการก าจดั
ผักตบชวาจากแม่น้ าล าคลอง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนใน
ต าบลบ้าน
จันทน์มีความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคญั
ตลอดจนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาต ิ

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตัดหญ้าสอง
ฝั่งทาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และเพื่อความสวยงาม สะอาด
ตา 

ตัดหญา้สองฝั่งทาง 3 จุด
เส้นทางหลวง ภายในเขต
ต าบลบ้านจันทน ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้
สัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ประชาชนใช้
รถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 3 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจส าหรับผูสู้งอายุและ
ประชาชน 
เพื่อเป็นท่ีร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น ประเพณีลอย
กระทง 
 

ปรับสถานท่ีรอบๆบรเิวณสระ
น้ าพร้อมปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณะ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีพื้นท่ีส าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจและจัด
กิจกรรม
ประเพณ ี
 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
กายที่ดี มี
สถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม 

กองช่าง 
 
 
 
 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณะ หมู่ที่ 
18 

เพื่อให้เป็นที่ออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
-เพื่อเป็นท่ีร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น ประเพณีลอย
กระทง 

เทคอนกรีตรอบๆบรเิวณ 
พร้อมปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีพื้นท่ีส าหรับ
พักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
กายที่ดี มี
สถานท่ี
ประอบ
กิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ รอบสระศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เป็นทีอ่อกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
-เพื่อเป็นที่ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น ประเพณีลอย
กระทง 

เทคอนกรีตรอบๆบริเวณ 
พร้อมปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีพื้นที่ส าหรับ
พักผอ่นและ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสขุภาพ
กายที่ดี มี
สถานที่ประอบ
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

กองชา่ง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างน้ าหนองตูม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เป็นสถานทีท่่องเที่ยว 
เพื่อเป็นที่ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น ประเพณีลอย
กระทง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีพื้นที่ส าหรับ
พักผอ่นและ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสขุภาพ
กายที่ดี มี
สถานที่ประอบ
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

กองชา่ง 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ ริ ม ฝั่ ง แ ม่ น้ า
สงคราม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เป็นสถานทีท่่องเที่ยว 
เพื่อเป็นที่ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น ประเพณีลอย
กระทง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีพื้นที่ส าหรับ
พักผอ่นและ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสขุภาพ
กายที่ดี มี
สถานที่ประอบ
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

กองชา่ง 

7 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และที่ออกก าลัง
กาย หมู่ 17 

เพื่อให้เป็นที่น่าอยู่และเหมาะ
กับการออกก าลังกาย  

ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่ออก
ก าลังกาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการฟื้นฟ ู
 

ความเป็นอยู่ท่ี
ดีของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แยกเหล่าอดุม 
หมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้น่าอยู่
เป็นที่พักผ่อน  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการฟื้นฟ ู
 

ความเป็นอยู่ท่ี
ดีของ
ประชาชน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ห้วยฝายบ้าน หมู่ 
11 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์รอบห้วย
ฝายบ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการฟื้นฟ ู
 

ความเป็นอยู่ท่ี
ดีของ
ประชาชน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทุ่งบ่อ หมู่ 16 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
เพื่อเป็นท่ีร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น ประเพณีลอย
กระทง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
กายที่ดี มี
สถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะ
ในชุมชน  เพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 

 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชนในเขตต าบลบ้าน
จันทน ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนในการ
จัดการขยะ
โดยชุมชน 

ชุมชนในเขต
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน
จันทน์  
สะอาดน่าอยู่  
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจันทน ์

เพื่อความร่มรื่น สวยงามของ
สถานท่ีราชการ 
เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีน่าอยู่ 

จัดซื้อไมด้อก ไม้ประดับ 
อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 
ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณหน้า
ส านักงานและบริเวณรอบๆ 
ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 2 จุด 
แยกบ้านบ่อศิลาและแยกบ้าน
เหล่าอุดม ให้ร่มรื่น สวยงาม  
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
พื้นที่ร่มรื่น
สวยงาม 
 

ให้ความร่มรื่น 
สวยงามของ
สถานท่ี
ราชการ 
เพิม่พื้นท่ีสี
เขียวในบริเวณ
พื้นที่
ส านักงานและ
บริเวณรอบๆ
ซุ้มเฉลมิพระ
เกียรต ิ

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 :  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6  :  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 7 : ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัต ิ

คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต. ,
พนักงานส่วนต าบล, พนักงาน
จ้าง,ลูกจ้าง,ครู  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลใน
การบริหาร
จัดการท้องถิ่น
ของตนเอง 
 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการ  อบต.สัญจร  
พบประชาชน 

เพื่อให้บริการประชาชนนอก
สถานท่ี 
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย  และ
อ านาจหน้าที่ของ  อบต.ต่อ
การบริการสาธารณะ 

หมู่  1 - 18 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้
มีกิจกรรม
ร่วมกันใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจ
ต่อบทบาท
และหน้าที ่

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมวินัย
เบื้องต้น  

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ครู มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง คร ู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วน
ต าบล  
พนักงานจ้าง  
ลูกจ้าง ครู มี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 4 โครงการปรับปรุง 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวก
รวดเร็ว 

ด าเนินการปรับปรุงแผนที่
ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง
ให้ครอบคลุมพื้นที่ต าบล
บ้านจันทน ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100  จัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อยา่ง
ครบถ้วน 
ถูกต้องเป็น
ธรรมและ
สะดวกรวดเร็ว 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและ
ผู้บริหาร 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้งให้มี
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ตามจ านวนและ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100% นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
ครบทุก
ต าแหน่ง 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 :  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6  :  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 7 : ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบรหิารจดัการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคม 
 

 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี ผู้น า 
สมาชิก ผู้น ากลุ่ม ผู้บริหาร
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 

มีผู้เข้าร่วม 
ประชาคมเพื่อ
ระดมความ
คิดเห็น  
เสนอแนะ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการท้องถิ่น
ของตนเอง 
 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการจดัท าแผน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี ผู้น า 
สมาชิก ผู้น ากลุ่ม ผู้บริหาร
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม 
ประชาคมเพื่อ
ระดมความ
คิดเห็น  
เสนอแนะ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการท้องถิ่น
ของตนเอง 
 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ้าน
ดุง 

เพื่ออุดหนุนในโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ
บ้านดุง 

ให้ อปท. ด าเนินโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
การด าเนินการ
จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการ 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความ
ช่วยเหลือที่
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 153 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 :  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6  :  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 7 : ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบรหิารจดัการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติขุดดิน
และถมดินและ
กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธาน ี
 

 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดม้ี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติแนวทาง
ปฏิบัติ ควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติขุดดินและถม
ดิน และกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
อุดรธาน ี
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบถึงวิธีการและขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง การ
ออกหนังสือรับรองอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง และการขออนุญาต
ขุดดินและถมดิน 

ผู้น าชุมชนและประชาชนใน
พื้นที ่ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่ว
มไดร้ับ
ทราบ
แนวทา
งปฏิบัต ิ
 

ผู้น าและประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
แนวทางปฏิบัติ 
ควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติขุด
ดินและถมดิน และ
กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธาน ี
-  ผู้น าและประชาชน
ได้ทราบถึงวิธีการ
และขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้าง การ
ออกหนังสือรับรอง
อาคารสิ่งปลูกสรา้ง 
และการขออนุญาต
ขุดดินและถมดิน 

กองช่าง 
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 แบบ ผ. 02/1 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                     ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
                                                                                        (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 :  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 2  :  การส่งเสริมการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  
 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
ภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพิ่มรายได ้

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

มีรายได้เสรมิ ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงโคขุน หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้ง
โคขุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรมมี
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งโคขุน 

รายได้ของ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ปลูกเห็ดในโรงเรยีน  
หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

จัดอบรมการปลูกเห็ด
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเห็ด
ฟาง 

รายได้ของ
เกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงเปด็ หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้ง
เป็ด 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรมมี
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งเป็ด 

รายได้ของ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงหมู หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม 
เพื่อเพ่ิมรายได ้

ฝึกอบรมวิธีการเลีย้ง
หม ู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรมมี
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การเลีย้งหม ู

รายได้ของ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02/1 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                     ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
                                                                                         (พ.ศ. 2566-2570) 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหอ
ถังน ้าประปาระบบโซ
ล่าเซลในหมู่บ้าน หมู่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างหอถังน ้าประปา
ระบบโซล่าเซลใน
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
กรม

ทรัพยากร
น ้า 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าพร้อม
ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า
เส้นคลองส่งน ้าข้างวัด
ไปเชื่อมทางบ้านตูม 
หมู่ 2 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000 
เมตร 

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 



~ 157 ~ 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน 
นายสุดตา ป่าสักถึง
สะพานห้วยลืมบอง 
หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 500 
เมตร 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าเพื่อ
การเกษตรจากบ้าน
พ่อเข็ม ถึงนานางจุฬา
ลักษณ์ พรมเวินโขง 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 

6 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่5 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
ด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6* พร้อม
ติดตั งปั้มน ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน า้ 

7 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 7 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
ด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6* พร้อม
ติดตั งปั้มน ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน า้ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 8 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
ด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6* พร้อม
ติดตั งปั้มน ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/
กรม

ทรัพยากร
น ้า 

9 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 11 

เพื่อไว้ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค
ด้านการเกษตร 

ท่อขนาด 6* พร้อม
ติดตั งปั้มน ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
เกษตรกรทีไ่ด้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอใน
การท้าเกษตร 

กองช่าง/
กรม

ทรัพยากร
น ้า 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนาย
ถวัลย์ ทองอ่อน ถึง 
ร้านอาหารป๋อมแป๋ม 
หมู่ 16 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านนายบุญมา 
โคตรแสวง ถึงบ้าน
นายเชิดศักดิ์ หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายไฟฟ้า 500 เมตร 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ถนนบ้านทรัพย์
สมบูรณ์-ห้วยลืมบอง 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายไฟฟ้า 1,000 เมตร 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
เส้นถนนไร่นายวิเชียร 
ไปบ้านปัก หมู่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความ 
สะดวกสบาย สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา  
0.04 เมตร หรือพื นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
เส้นบ้านนายเจริญ- 
บ้านนายวิเชียร หมู่ 1 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 179 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางสาววัชรา 
ภรณ์ ชารี หมู่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร
ไปมาได ้
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายทอง 
เกณฑ์-บ้านนางเพียร 
ก้ายานหอม หมู่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร
ไปมาได ้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาด นานายส้าเริง 
ห้วยทุ่งบ้านใต้ หมู่ 1 

เพื่อให้เสามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 
2 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรที่ได ้
ประโยชน ์

เกษตรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาด นานายหัด 
เคนนิคม หมู่ 1 

เพื่อให้สามรถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 
2 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
เกษตรที่ได ้
ประโยชน ์

เกษตรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการรับปรุง 
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านตูมถึงหน้าวัดบ้าน
โนนศึกษา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื นที่แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
ยิ่งขึ น 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการขยายไหล่
ท า ง ถน น ค อน ก รี ต
เสริมเส้นกลางหมู่บ้าน 
หมู่ 2 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
ละ 1 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร
ไปมาได ้
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมฝาย 
น ้าลาดฝายเกรียงศักดิ์ 
หมู่ 2 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ซ่อมแซมฝายน ้าลาดฝาย 
เกรียงศักดิ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้า 
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
จากบ้านนางอรทัยถึง 
บ้านนายสังคม นันทะ 
สมบัติ หมู่ 2 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

11 โครงการขยายไหล่
ท า ง ถน น ค อน ก รี ต
เสริมจากบ้านสมปอง 
ดอนสุวอ ถึงบ้านนาย 
จ้าลอง แถวถิ่น หมู่ 2 
 

เพื่อให้การคมนาคมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
ละ 1 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายประสิทธ์ิ 
ถึงโรงปุ๋ย หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
จากบ้านนายอ้านาจ 
ถึงบ้านนายอู๊ด พิมพ์ 
จันทร์ หมู่ 3 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางค้ามุข ถึง 
บ้านนายสอน หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
จากบ้านพ่อสุนทร 
แทนวงค์ ถึงบ้านนาย 
ศิริชัย แน่นอุดร หมู่ 3 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

16 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
จากบ้านนางรันดร ถึง  
บ้านายสมดี เหล่า 
ราษฎร์ หมู่ 3 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากโรงปุ๋ยถึงหน้าบ้าน 
ผอ.จักรวาล เส้นหลัง 
ป่าช้า หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายประสิทธ์  
หมู่ 3 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางรัศมี ถึง 
บ้ านนายประสิ ท ธ์  
ชนะนาม หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิร์สหนอง 
นาแซง หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 
หนองนาแซง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายค้าหวา- 
นานายขันธ์ หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
จากหน้าวัดถึงบ้าน 
นายเตียง หมู่ 4 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

23 โครงการกั นฝายน ้าล้น 
ห้วยก้านเหลือง 
ตอนกลาง หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า 
ส้าหรับการเกษตร 

กั นฝายน ้าล้นห้วย
ก้านเหลืองตอนกลาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการกั นฝายน ้าล้น 
ห้วยบ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า 
ส้าหรับการเกษตร 

กั นฝายน ้าล้นห้วยบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าล้นห้วยก้านเหลือง 
ตอนกลาง หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า 
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วย 
ก้านเหลือง ตอนกลาง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าล้นห้วยบ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า 
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วย
บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายค้าหวา- 
นานายขันธ์ หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้น 
บ้านนายทองค้า ถึง 
บ้านนายสมหมาย หมู่ 
4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางเข็มมาถึง 
บ้านนางเสาร์ 
ประเสริฐสังข์ หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายเจียม หา 
กันได้ ถึงสี่แยกบ้าน 
นายค้ามี วารีย์ หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากประตูโขงวัดถึง 
สระค้า หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดนางค้าไพร 
จันทา หมู่ 5 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า 
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดนายจ้ากัด 
กระโจม หมู่ 5 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้า 
ส้าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขต 
ระบบน ้าประปา 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก 
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้น ้า 

ประชาชนมีน ้า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขต 
ระบบน ้าประปาจาก 
บ้านนายโลกา หากัน 
ได้ถึงบ้านนายบุญหนา 
อุตตะมะชะ หมู่ 5 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก 
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้น ้า 

ประชาชนมีน ้า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านประจิตร ดาบุตร 
ถึงบ้านนางเสาร์ 
ประเสริฐสังข์ หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 187 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

542,300 542,300 542,300 542,300 542,300 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายสันทะ เนตรศ ิ
ริถึงทางเข้าประตูโขง 
วัด หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

243,600 243,600 243,600 243,600 243,600 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางเข็ม 
มาถึงบ้านพ่อวิไล 
ปัญญางาม หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขยายเขต 
ระบบน ้าประปา 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อใช้ประชาชนมีน ้าใช้ 
อุปโภค-บริโภคอย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
อุปโภค- 
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า 
ชิอุปโภค- 
บริโภคอยา่ง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
ล้าเลียงการเกษตรจาก 
วังหินไปวังใหญ่ หมู่ 6 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง 
การเกษตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงดารก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางจันทร์ 
เมืองชมพู ไปบ้านนาง 
แดง ดวงยาง หมู่ 6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลาประชาคม 
ไปฝายห้วยกุดแห่ หมู่ 
6 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

301,600 301,600 301,600 301,600 301,600 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงดารก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนางจินดา 
ถึงบ้านนายสมุทร หมู่ 
8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านบัวสา- 
บ้านทองค้า หมู่ 4 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว182 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาด 4x 100 
เมตร 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการวางราง 
ระบายน ้าส้าเร็จรูป 
เส้นศาลาถึงบ้านนาย 
บรรจง หมู่ 8 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
คอนกรัตเสริมเหล็ก 
เส้นดงยาง-ดงบาตร 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายเสถียรถึง 
ดงหวาย หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายฉลองถึง 
บ้านนายบุญหลาย หมู ่
9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดห้วยหมาอีแดง 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมี
น ้าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดู
ขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน ้าลาดห้วย
หมาอีแดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื นที่สามารถ 
สัญจรไปมา 
สะดวก 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน/
อบจ/กรม

ชลประทาน 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
ล้าเลียงการเกษตรจาก 
บ้านนายรังสิต-วัดป่า 
บ้านปัก หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง
การเกษตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม 
เหล็กเส้นหลังโรงเรียน 
หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดห้วยดินแดง 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมี
น ้าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดู
ขาดแคลน 

ก่อสร้างฝาน ้าลาดห้วยดิน
แดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื นที่สามารถ 
สัญจรไปมา 
สะดวก 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน/
อบจ/กรมชล

ประทา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายถาวรถึง 
ดงหวาย หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายอรุณถึง 
บ้านค้าภู หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายบุญมีถึง 
บ้านนายสุริยา หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังประชาคม 
หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

278,400 278,400 278,400 278,400 278,400 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายวันชัยถึง 
บ้านนางผุย หมู่ 9 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางค้าตันถึง 
บ้านนายบรรลุ หมู่ 9 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงการขยายระบบ
น ้าประปา 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก 
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 4” 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้น ้า 

ประชาชนมีน ้า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิร์สห้วย 
หินใหญ่ ตอนกลาง นา 
นางนารีจันทร์ เจริญ
ศรี หมู่ 10 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลาดห้วยหินใหญ่ 
ตอนกลาง นานาย 
สมบูรณ์ สาเกตุ หมู่  
10 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

63 โครงการวางราง 
ระบายน ้าเสร็จรูป 
ถนนเส้นหน้าบ้านนาย 
สมร อุระสนิท ถึงซอย 
ศาลากลางบ้าน หมู่  
10 

เพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังในชุมชน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก  
0.56 เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละปญัหา 
น ้าท่วมขังใน 
ชุมชนลดลง 

ไม่มีน ้าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุง 
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
ศาลากลางบ้านถึงบ้าน
นายอนันต์ หมื่นราชา 
หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 ประชาชน
ได้รับ 
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคมมาก 
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุง 
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านพ่อประสิทธิ์  สา
คะรินทร์ ถึงบ้านนาย
นพดล สิมวงค์ หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

352,800 352,800 352,800 352,800 352,800 ประชาชน
ได้รับ 
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคมมาก 
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง 
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านพ่อเฉลียว น้อย
เ ส น า ถึ ง บ้ า น น า ย
ทองค้า ขาวดี หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 116 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

194,880 194,880 194,880 194,880 194,880 ประชาชน
ได้รับ 
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคมมาก 
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดห้วยกุดแห่ 
ดอนล่าง หมู่ 10 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรที่ได ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการขยายเขต 
ระบบน ้าประปาจาก 
บ้ านนางมยุ ลี  จั นท 
บุตร ถึงบ้านนาย 
ทองม้วน ทศหล้า หมู่ 
10 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก 
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้น ้า 

ประชาชนมีน ้า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านแม่แป้ง น้อย 
ชา ถึงบ้านนางรัชน ี
เบ้าทองหล่อ หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุง 
ซ่ อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้ านนางมยุ ลี  จั นท
บุตร ถึงบ้านนางยุ่น 
แสนบุญ หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 ประชาชน
ได้รับ 
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคมมาก 
ยิ่งขึ น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้ างบ
ล้อกคอนเวิร์สจุดนา 
พ่อสาคร หมู่ 11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน 
ล้าเลียงการเกษตรจุด 
นาแม่ข่าย ไปทางดง 
บาตร หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนล้าเลียง 
การเกษตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน ้าจุดนาพ่อ 
เอบ-วังเกิง หมู่ 11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังรอบหนองฝาย 
บ้าน หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
มากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการซ่อมแซมฝาย 
น ้าลาดจุดนาแม่ชูห้วย 
วังเที่ยงดอนบน หมู่  
11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ซ่อมแซมฝายน ้าลาด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

76 โครงการขยายเขต 
ระบบน ้าประปา 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก 
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้น ้า 

ประชาชนมีน ้า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิร์สจุด 
ทางดงหวาย-สาย 
น ้าผึ ง หมู่ 11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

78 โครงการซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก เส้นหน้าศาลา 
หมู่ 11 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน ้าจุดนาพ่อ 
สนิท หมู่ 11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

80 โครงการขยายเขต 
ระบบน ้าประปา 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 

เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ทุก 
ครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2” 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้น ้า 

ประชาชนมีน ้า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม 
เหล็กเส้นบ้านสาย 
น ้าผึ ง-ค้าเจริญ หมู่ 14 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม 
เหล็กเส้นบ้านดง 
บาตร-เหล่าอุดม หมู่ 
15 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดนาพ่อแดง หมู่ 
15 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

84 โครงการกั นฝายน ้าล้น 
ล้าห้วยก้านเหลือง 
ตอนบน นานายสายัณ 
โสเศรษฐา หมู่ 16 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

กั นฝายน ้าล้นห้วย
ก้านเหลืองตอนบน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิร์ดสอง 
ช่องถนนดงหวาย- 
สายน ้าผึ ง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 
ขนาด1.50X1.20 ยาว 3 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างฝาย 
น ้าลาดห้วยวังเที่ยง 
ตอนบน หมู่ 11 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าลาดห้วยวัง 
เที่ยงตอนบน ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 
3 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างท่อ 
ลอดเหลี่ยมฝายบ้าน 
หมู่ 11 บ้านดงหวาย 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน ้าใน 
ปริมาณที่เพ่ิมขึ นในการท้า 
เกษตร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 
ขนาด1.50X1.20 ยาว 3 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีไ่ด ้
ประโยชน ์

เกษตรกรมีน ้า 
เพียงพอใน 
การท้าเกษตร 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม 
เหล็กเส้นทางไปนา 
นายจรสัญ ถึงบ่อขยะ 
หมู่ 8 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ 
สะดวกสบาย สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
สามารถสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ประชาชน 
สามารถสัญจร 
ไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น    แบบ ผ. 02/1 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
เสียงหอกระจายข่าว 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างชัดเจน 

จัดซื้อเครื่องเสียงหอ
กระจายข่าว 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีสถานท่ี 
ส าหรับ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

ประชาชนม ี
สถานท่ีส าหรับ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างศาลา 
อเนกประสงค์ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ประชุมประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง 12 เมตร ยาว 16 
เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีสถานท่ี 
ประชุมประจ า 
หมู่บ้าน 

มีศาลา 
อเนกประสงค์ 
ในการประชุม 
ประจ าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าว ประจ า 
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพี่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างชัดเจน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมเครื่องขยายเสยีง
และฮอนขนาด 4 ยูนติ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 

ประชาชนได ้
รับรู้ข่าวสาร 
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 



~ 179 ~ 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างศาลา 
พักญาติ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน 
การประกอบพิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

ก่อสร้างศาลาพักญาติ 
กว้าง 9 เมตร ยาว 12 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ี 
ส าหรับ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

ประชาชนม ี
สถานท่ีส าหรับ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าว ประจ า 
หมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างชัดเจน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมเครื่องขยายเสยีง
และฮอนขนาด 4 ยูนิต 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 

ประชาชนได ้
รับรู้ข่าวสาร 
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างศาลา 
อเนกประสงค์ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ประชุมประจ าหมู่บ้าน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 14 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสถานท่ี 
ประชุมประจ า 
หมู่บ้าน 

มีศาลา 
อเนกประสงค์ 
ในการประชุม 
ประจ าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีต 
อเนกประสงค์รอบเมร ุ
หมู่ 7 

เพื่อให้สถานท่ีประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
รอบเมร ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี 
ส าหรับ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

ประชาชนม ี
สถานท่ีส าหรับ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 7 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 10 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 12 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 14 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 15 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

23 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 16 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 17 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 18 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ินให้กับ 
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
การติดตั้ง 

ความ 
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน
ให้กับ 
ประชาชน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างลาน 
อเนกประสงค์ ณ 
ศาลาประชาคม หมู่ 9 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

มีศาลาลาน 
อเนกประสงค์ 
ในการ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างลาน 
อเนกประสงค์ หน้า 
ร้านค้าชุมชน หมู่ 10 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

มีศาลาลาน 
อเนกประสงค์ 
ในการ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมหลังคาศาลา 
ประชาคม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน 
การประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา 
ประชาคม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ประชาชนท่ี 
เข้าร่วมประจ า 
ศาลา 
ประชาคม 

มีสถานท่ี 
ประกอบ 
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าวพร้อม 
เครื่องเสยีง ประจ า 
หมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างชัดเจน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเครื่องเสียง 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 

ประชาชนได ้
รับรู้ข่าวสาร 
อย่างชัดเจน 

 กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีต
อเนกประสงค์รอบเมร ุ
หมู่ 11 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ 
พิธีกรรมศาสนา 

ก่อสร้างลานคอนกรีต 
อเนกประสงค์รอบเมร ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

มีศาลาลาน 
อเนกประสงค์ 
ในการ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีต 
อเนกประสงค์ หมู่ 11 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

มีศาลาลาน 
อเนกประสงค์ 
ในการ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าว ประจ า 
หมู่บ้าน หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างชัดเจน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 

ประชาชนได ้
รับรู้ข่าวสาร 
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าวพร้อม 
เครื่องเสยีง ประจ า 
หมู่บ้าน หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารอย่างชัดเจน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 

ประชาชนได ้
รับรู้ข่าวสาร 
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมหลังคาศาลา 
ประชาคม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน 
การประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
ประชาชนท่ี 
เข้าร่วมประจ า 
ศาลา 
ประชาคม 

มีสถานท่ี 
ประกอบ 
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

35 โรงการก่อสร้างลาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบเมรุในวัดบัวศร 
วนาราม หมู่ 16 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา 

ก่อสร้างลานคอนกรีต 
อเนกประสงค์รอบเมร ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

มีศาลาลาน 
อเนกประสงค์ 
ในการ 
ประกอบ 
พิธีกรรมทาง 
ศาสนา 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซม 
ศาลาประชาคม หมู่ 
18 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใน 
การประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ประชาชนท่ี 
เข้าร่วมประจ า 
ศาลา 
ประชาคม 

มีสถานท่ี 
ประกอบ 
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 โครงการจดัซื้อถังใส ่
น้ า หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าไว้ใช้ 
อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อถังใส่น้ า ขนาด 
2,000 ลิตร จ านวน 4 ถัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ประชาชนท่ีได ้
ใช้น้ า 

มีน้ าไว้ใช้อย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้าง 
อาคารอเนกประสงค ์
หมู่ 10 

เพือ่ให้มีสถานท่ีประกอบ 
กิจกรรมต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
ได้รับ 
ประโยชน ์

มีสถานท่ี 
ประกอบ 
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างลาน 
กีฬาอเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศูนย์ SML หมู่ 13 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ 
กิจกกรมต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
ได้รับ 
ประโยชน ์

มีสถานท่ี 
ประกอบ 
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ด ี

ส่งเสริมสุขภาพในหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ท่ี 5  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวและการจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก าจดัวัชพืช
ฝายเกรียงศักดิ ์

เพื่ออนุรักษ์ฝายน้ า 
 

ประชาชนร่วมกับ
หน่วยงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ฝายน้ าสะอาด ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02/2 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 :  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 2  :  การส่งเสริมการพฒันาเกษตรอุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห้วย 
ลืมบอง หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ชุดลอกล าห้วยลืมบอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
2 โครงการขุดลอกหนองนา

แซง หมู่ 4 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองนาแซง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกล าห้วย 
บ้าน-ฝายกุดเวียน หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยบ้าน-ฝาย 
กุดเวียน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
4 โครงการขุดลอกหนองแซง

บ้านหนองกา หมู่ 5 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองแซง กว้าง 
ประมาณ 400 ไร ่

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
5 โครงการขุดลอกห้วยลืม

บองตอนกลาง หมู่ 8 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ชุดลอกห้วยลมืบองตอน 
กลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
6 โครงการขุดลอกห้วยหิน

ใหญ่ตอนบน หมู่ 8 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยหินใหญ ่
ตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
7 โครงการขุดลอกห้วยวัง 

จิก-ห้วยหมาอีแดงใน 
ตอนบนและล่าง หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยวังจิก-ห้วย 
หมาอีแดงในตอนบนและ 
ล่าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกคลอง 
ระบายน้ าเส้นหลังวัด หมู่ 
17 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกคลองระบายน้ า 
เส้นหลังวัด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
9 โครงการขุดลอกห้วยกุด 

แห่ (ฝายสึกฤทธ์ิ) หมู่6 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยกุดแห ่(ฝาย
สึกฤทธ์ิ) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
10 โครงการขุดลอกห้วยหิน 

ใหญ่ตอนบน หมู่ 10 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยหินใหญ ่
ตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
11 โครงการขุดลอกหนองขาม

หมู่ 17 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองขาม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นทีได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า 
เพียงพอ 
ส าหรับ 
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ 
การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกล าห้วย 
เส้นห้วยหมาอีแดงถึงฝาย
บ้านปัก 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยเส้นห้วย 
หมาอีแดงถึงฝายบ้านปัก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
13 โครงการขุดลอกหนองกา

ใหญ่ หมู่ 5 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองกา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
14 โครงการขุดลอกหนอง 

ก าย า หมู่ 5 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองก าย า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
15 โครงการขุดลอกล าห้วยค า

จ าปา หมู่ 1 บ้านจันทน ์
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยค าจ าปา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
16 โครงการขุดลอกล าห้วย 

หินน้อย หมู่ 1 บ้านจันทน ์
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยหินน้อย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขุดลอกล าห้วยค า
จ าปาตอนล่าง(ฝายเกรียง
ศักดิ์) หมู่ 2 บ้านโนน
ศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยค าจ าปา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
18 โครงการขุดลอกล าห้วยลมื

บองตอนล่าง หมู่ 3 บ้าน 
ทรายมลู 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยลมืบอ
งตอนล่าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
19 โครงการขุดลอกล าห้วย 

ลืมบองตอนกลาง หมู่ 3 
บ้านทรายมลู 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยลมืบอง 
ตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
20 โครงการขุดลอกล าห้วย

หนองกุดแห่ตอนล่าง หมู่ 
6 บ้านโนนสิมมา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วย หนองกุด
แห่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกล าห้วย 
หนองกุดแห่ตอนบน หมู่ 6 
บ้านโนนสิมมา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วย หนองกุด
แห่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
22 โครงการขุดลอกล าห้วย 

ดินแดง หมู่ 7 บ้านหัวฝาย 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วย ดินแดง 
หมู่บ้าน บ้านไร ่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
23 โครงการขุดลอกฝายห้วย 

ลืมบอง หมู่ 8 บ้านดงยาง 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

-ขุดลอกฝายห้วย 
ลืมบองตอนเหนือ 
-ขุดลอกฝายห้วย 
ลืมบองตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
24 โครงการขุดลอกล าห้วย 

ดินแดง หมู่ 8 บ้านดงยาง 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วย ดินแดง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกห้วยหิน
ใหญ่ตอนบน หมู่ 10 บ้าน
บ่อศิลา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยหิน 
ใหญ่ตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
26 โครงการขุดลอกห้วยวัง 

เกิงตอนล่าง หมู่ 11 บ้าน
ดงหวาย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยวังเกิงตอนล่าง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
27 โครงการขุดลอกฝายค ามะ

เดือย หมู่ 12 บ้านทรัพย์
สมบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกฝายค ามะเดือย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
28 โครงการขุดลอกห้วยค า

จ าปาตอนกลาง หมู่ 12 
บ้านทรัพย์สมบรูณ ์

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยค าจ าปา 
ตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
29 โครงการขุดลอกห้วย 

ก้านเหลืองตอนลา่ง และ
ตอนบน หมู่ 13 บ้านนา
เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยก้านเหลือง 
ตอนล่าง และตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขุดลอกสระน้ า 
หมู่ 14 บ้านสายน้ าผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกสระน้ า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
31 โครงการขุดลอกล าห้วยลมื 

บองตอนกลาง หมู่ 15  
บ้านดงบาตร 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยลืมบองตอน
กลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
32 โครงการขุดลอกนานาย 

ทองเปลี่ยน ชรารัตน์ นาย 
วิถี ชรารัตน์ นายจ าเนยีร 
ชรารัตน์ หมู่ 15 บ้านดง
หวาย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกนานายทองเปลีย่น 
ชรารัตน์ นายวิถี ชรารตัน ์
นายจ าเนียร ชรารตัน ์

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
33 โครงการขุดลอกล าห้วยวัง

จิกตอนล่าง หมู่ 15 บ้าน 
ดงบาตร 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยวังจิก 
ตอนล่าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
 
 
 



~ 198 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการขุดลอกห้วยหมา
อีแดงในตอนบน-ตอนล่าง 
หมู่ 15 บ้านดงบาตร 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยหมาอีแดงใน 
ตอนบน-ตอนล่าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
35 โครงการขุดลอกล าห้วย 

จากนายายบญุชม ไปถึง 
นาแม่สายทอง หมู่ 16 
บ้านนาสีทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยจากนายาย 
บุญชม ไปถึงนาแมส่าย 
ทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
36 โครงการขุดลอกล าห้วย 

หนองผักชี ไปถึงล าน้ า 
สงคราม หมู่ 16 บ้านนาสี
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยหนองผักชี 
ไปถึงล าน้ าสงคราม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
37 โครงการขุดลอกห้วยกุดไผ ่

หมู่ 17 บ้านทรายทอง 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยกุดไผ ่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
38 โครงการขุดลอกห้วยลืม

บอง หมุ่ 17 บ้านทราย 
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกห้วยลืมบอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 



~ 199 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขุดลอกล าห้วยกุด 
แห่ต่อห้วยทรายหมู่ 18 
บ้านโนนสิมมาเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยกุดแหต่่อ 
ห้วยทราย จากนานายบุญ
มา ร่วมขันธ์ ไปจดห้วย 
นายนิคม วิชัยณรงค์ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
40 โครงการขุดลอกหนอง 

ห้วยกุดแห่ตอนล่าง หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองห้วยกุดแห ่
ตอนล่าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
41 โครงการขุดลอกหนองชาต ิ

หมู่ 10 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองชาต ิ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
42 โครงการขุดลอกคลองไส้

ไก ่หมู่ 16 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกคลองไส้ไก ่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
 
 
 



~ 200 ~ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการขุดลอกหนองเม็ก 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองเม้ก 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
44 โครงการขุดลอกฝายน้ า 

รินทร์ หมู่ 4 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกฝายน้ ารินทร ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
45 โครงการขุดลอกหนองโดน 

หมู่ 4 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกหนองโดน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
46 โครงการขุดลอกแนวเขต 

หนองกุดหลง หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกแนวเขตหนองกุด
หลง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
47 โครงการขุดลอกห้วยโปง 

มะค่า หมู่ 7 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกแนวเขตหนองกุด
หลง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 



~ 201 ~ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการขุดลอกล าห้วย 
หนองแสง จากนานาย 
สนั่นถึงนานายสมเกียรต ิ
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วย หนองกุด
แห่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
49 โครงการขุดลอกลมืบอง 

ตอนบน หมู่ 11 หมู่ 15 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกลมืบองตอนบน 
หมู่ 11 หมู่ 15 หมู่ 8 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
50 โครงการขุดลอกห้วย 

ก้านเหลืองตอนกลาง 
ระหว่างนาแม่ใบ สมบูรณ ์
ถึงห้วยก้านเหลืองตอนบน 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ห้วยก้านเหลืองตอนกลาง 
ระหว่างนาแม่ใบ สมบูรณ ์
ถึงห้วยก้านเหลืองตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
51 โครงการขุดลอกคลอง 

ดอนตาปู่บ้านจันทน์ถึงนา
พ่อสมภาส  
ใหญ่โสมานัง หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกคลองตาปู ่
บ้านจันทน์ถึงนาพ่อสม 
ภาส ใหญโ่สมานัง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการขุดลอกคลอง 
สาธารณะห้วยกดุแห ่
ตอนบนจากนานายบญุมา 
ไปถึงนานายอุดร หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกคลองสาธารณะ 
2,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
53 โครงการขุดลอกล าห้วย 

หินใหญ่ บ้านหนองกา 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยหินใหญ ่
ปากบนกว้าง 15 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
54 โครงการขุดลอกล าห้วย 

บ้านตอนบน บ้านทราย 
ทอง หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขุดลอกล าห้วยหินใหญ ่
ปากบนกว้าง 15 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร 

1,654,000 1,654,000 1,654,000 1,654,000 1,654,000 ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ 
อบจ/กรม 

ชลประทาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากฟาร์ม
ตัวอย่างบ้านจันทน์-บ้าน
ปักษ์ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
ฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทน์-
บ้านปักษ์ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางจากหน้าบ้าน
แม่ทองม้วนไปบ้านน้อย
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
หน้าบ้านแม่ทองม้วนไป
บ้านน้อย 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
3 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางเส้นบ้านนา
เจริญไปบ้านนาสะอาด 
หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางเส้น
บ้านนาเจรญิไปบ้านโนน
สะอาด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
4 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
5 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางถนนทรัพย์
สมบรณู์-บ้านปัก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางถนน
ทรัพย์สมบรูณ์-บ้านปัก 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางโนนศึกษา- 
ทวนทอง-ค าชะโนด หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง โนน 
ศึกษา-ทวนทอง-ค าชะโนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
7 โครงการก่อสร้าง 

ถนนลาดยางเส้นทางดง 
ยาง-ดงบาตร หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นทางดงยาง-ดงบาตร 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
8 โครงการก่อสร้าง 

ถนนลาดยางจากหนองตมู
ถึงฝายเกรียงศักดิ ์
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
9 โครงการก่อสร้าง 

ถนนลาดยางจากบ้านนาย 
บุญจัน-บ้านนางหนูเวียง 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางจาก 
บ้านนายบุญจัน-บ้านนาง 
หนูเวียง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
10 โครงการก่อสร้าง 

ถนนลาดยางจากบ้านนาง 
สดใส-บ้านเจียม หา 
กันได้ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางจาก 
บ้านนางสดใส-บ้านนาย 
เจียม หากันได ้

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางเส้นดงบาตร- 
ดงหวาย หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางเส้น 
ดงบาตร-ดงหวาย 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
12 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 
ถนนทรัพย์สมบรูณ์-เหล่า 
หลวง หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดถนน 
ทรัพย์สมบรูณ์-เหล่าหลวง 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
13 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตบ้านสายน้ าผึ้ง- 
ดงหวาย หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน 
สายน้ าผึ้ง – ดงหวาย 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของผู้
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
14 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านทรายมลู หมู่ 3 
ไปบ้านวังสมบตัิ ต าบลวัง
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 ยาว 

7,970,000 7,970,000 7,970,000 7,970,000 7,970,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
อ่างหนองตูม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
16 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 
จากบ้านหนองกา ถึง วัด 
บ้านโนนสิมมา หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 
สายน้ าผึ้ง – บ้านดงหวาย 

เพื่อให้การคมนาคมม ี
ความสะดวกสบาย 
สามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 ยาว 

5,580,000 5,580,000 5,580,000 5,580,000 5,580,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
18 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 
ดงหวาย หมู่ 11 –บ้าน
หนองแวง ต.ถ่อนนาลับ 

เพื่อให้การคมนาคมม ี
ความสะดวกสบาย 
สามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
 

12,631,000 12,631,000 12,631,000 12,631,000 12,631,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
19 โครงการซ่อมแซม 

ถนนลวดยางทางบ้านดง 
ยาง+บ้านดงบาตร+บ้าน
ดงหวาย 

เพื่อให้การคมนาคมม ี
ความสะดวกสบาย 
สามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
20 โครงการซ่อมแซมฝายน้ า 

ล้นแม่น้ าสงคราม หมู่ 5 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้นแม่น้ า 
สงคราม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
21 โครงการก่อสร้างบล็อก 

คอนเวิร์ดสองช่องถนนดง 
หวาย – สายน้ าผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด 
สองช่องถนนดงหวาย- 
สายน้ าผึ้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการขยายเขตระบบ 
ห่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าอุดม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า 
อุปโภค – บริโภคอย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อ PVC Ø 4” 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู ้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนมีใช้
อย่างทั่วถึง 

อบจ 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่างเส้นทางดงยาง- 
ดงบาตร ตลอดแนว หมู่ 
15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

ขนาดเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
เส้นทางดงยาง-ดงบาตร
ตลอดแนว 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาอย่าง
ปลอดภัย 

อบจ 

24 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 
ล้นห้วยค าจ าปาตอนกลาง 
หมู่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยค า 
จ าปาตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์
 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
25 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ล้นห้วยลมืบอง หมู่ 12 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลืม
บอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
26 โครงการขยายแหล่งกัก

เก็บน้ า พร้อมขยายท่อส่ง
น้ า หมู่ 18 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ขยายแหล่งกักเก็บน้ า 
พร้อมขยายท่อส่งน้ า 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ 
น้ าเพื่อการเกษตร หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ าเพื่อ 
การเกษตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
28 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ล้น ห้วยวังจิก พร้อมขุด 
ลอก หมู่ 15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยวัง
จิก พร้อมขุดลอก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
29 โครงก่อสรา้งฝายน้ า 

ลาดห้วยวังเท่ียงตอนบน 
หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาดห้วยวัง 
เที่ยงตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
30 โครงการก่อสร้างฝาย 

ชะลอน้ าห้วยค าจ าปา 
ตอนกลาง หมู่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วย 
ค าจ าปาตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
31 โครงการก่อสร้างฝาย

ชะลอน้ าห้วยลมืบอง หมู่ 
12 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วย
ลืมบอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการซ่อมแซมคลอง 
คอนกรีตส่งน้ า 2 สถาน ี

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ซ่อมแซมคลองคอนกรีตส่ง 
น้ า 2 สถานี 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
33 โครงการก่อสร้างแนวเขต 

ล าห้วย ค าจ าปาตอนลา่ง 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างแนวเขตล าห้วย 
ค าจ าปาตอนล่าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
34 โครงการลงลุกรังถนน 

ล าเลียงการเกษตรสาย 
หนองตูม - ฝายเกรยีง 
ศักดิ์ 

เพื่อให้การคมนาคมม ี
ความสะดวกสบาย 
สามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ลงลูกรังถนนล าเลยีง 
การเกษตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ 

35 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 
ลาดห้วยลืมบอง 
ตอนกลาง หมู่ 3 บ้าน 
ทรายมลู 
 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาดลมื 
บอง ตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 
ลาดห้วยค าจ าปา 
ตอนกลาง หมู่ 3 บ้าน 
ทรายมลู 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
37 โครงการก่อสร้างบล็อก 

คอนเวิร์ส จดุนานายทอง
รัตน ์(ขนาด 2 ช่อง) หมู่ 3 
บ้านทรายมลู 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
สามารถสัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์
สจุดนานายทองรัตน์ 
(ขนาด 2 ช่อง ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
38 โครงการก่อสร้างบล็อก 

คอนเวิร์ส จดุนานายทอง
รัตน ์(ขนาด 2 ช่อง) หมู่ 3 
บ้านทรายมลู 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
สามารถสัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์
สจุดนานายทองรัตน์ 
(ขนาด 2 ช่อง ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
39 โครงการก่อสร้างฝายน้ า

ลาด หมู่ 4 บ้านตมู 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
40 โครงการก่อสร้างฝายน้ า

ล้นห้วยปลาดุก หมู่ 5 
บ้านหนองกา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วย
ปลาดุก 1 จุด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นล าห้วยบ้าน หมู่ 5 
บ้านหนองกา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าห้วย 
บ้าน 2 จุด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
42 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ลาดตอนบนล าห้วยกดุแห ่
หมู่ 6 บ้านโนนสิมมา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาด 
ตอนบน าล าห้วยกดุแห ่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
43 โครงการก่อสร้างบล็อก 

คอนเวิร์ส ล าห้วยกุดแห ่
ตอนล่าง หมู่ 6 บ้านโนน 
สิมมา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
สามารถสัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 
ล าห้วยกุดแห่ตอนล่าง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
44 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ลาดห้วยหินใหญ่ตอนบน 
หมู่ 10 บ้านบ่อศิลา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาดห้วย 
หินใหญ่ตอนบน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
45 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ลาดห้วยหินใหญ ่
ตอนกลาง หมู่ 10 บ้านบ่อ 
ศิลา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาดห้วย
หินใหญ่ตอนดลาง จุดเดิม
ที่ช ารุด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 
ลาดห้วยหินใหญ่ตอนล่าง 
หมู่ 10 บ้านบ่อศิลา 
 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาดห้วย
หินใหญ่ตอนล่าง จดุเดมิที่
ช ารุด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
47 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ลาดตอนบนล าห้วยกดุแห ่
ตอนกลาง หมู่ 10 บ้านบ่อ 
ศิลา 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายน้ าลาดห้วย
กุดแห่ตอนกลาง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
48 โครงการก่อสร้างฝายน้ า 

ลาดห้วยลืมบอง หมู่ 17 
บ้านทรายทอง 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูขาดแคลน 

ก่อสร้างฝายลาดห้วยลมื
บอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
49 โครงการวางท่อระบายน้ า 

ขนาดใหญ่ ม.3 บ้านทราย
มูล 

เพื่อให้น้ าไม่ไหลมาท่วมใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ าขนาด
ใหญ่ ถึงหนองน้ าประปา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละขนาด 
การวางท่อ 

น้ าไหลสู่คลอง 
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
50 โครงการขุดเจาะน้ า

บาดาล หมู่ 1 - 18 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าใช้เพื่อการเกษตรและ 
 

ขุดเจาะน้ าบาดาล ทุก
หมู่บ้าน 

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ร้อยละ 
ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนใน 
พื้นที่มีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

การส่งเสริม 
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
อบจ/กรม

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านสายน้ าผึ้ง-บ้านปัก 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

9,472,000 9,472,000 9,472,000 9,472,000 9,472,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
52 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านทรัพย์-ไปฟารม์ 
ตัวอย่างบ้านจันทน์ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
เส้นทรัพย์-ไปฟาร์ม
ตัวอย่าง 
บ้านจันทน์ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านโนนศึกษา-ไปค าชะ
โนด 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 6 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 

30,875,100 30,875,100 30,875,100 30,875,100 30,875,100 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
54 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านทรายทอง-ไปค าชะ
โนด 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
55 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านบ่อศิลา-ไปบา้นนา
เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นบ้านบ่อ
ศิลา-ไปบ้านนาเจรญิ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
56 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
ดงบาตร-ไปบ้านห้วยปลา
โด 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านดงบาตร-ไปบ้านห้วย
ปลาโด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
ดงหวาย-ไปบ้านหนองแวง 
 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านดงหวาย-ไปบ้าน
หนองแวง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
58 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
ดงหวาย-ไปบ้านปัก 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านดงหวาย-ไปบ้านปัก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
59 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กฟาร์ม 
ตัวอย่างบ้านจันทน์-ไป
บ้านปัก 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร 

7,970,000 7,970,000 7,970,000 7,970,000 7,970,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
60 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านเหล่าอดุมหลังปั๊ม 
น้ ามันอรุณปโิตรเลีย่ม-ไป
บ้านดงบาตร 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิ 
เหล็กเส้นบ้านเหล่าอุดม
หลังปั๊ม 
น้ ามันอรุณปโิตรเลีย่ม-ไป
บ้านดงบาตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย-ไปบ้านห้วย
ปลาโด 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านหัวฝาย-ไปบ้านห้วย
ปลาโด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
บ้านหัวฝาย-ไปดงบาตร 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านหัวฝาย-ไปดงบาตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
63 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
ไร่-ไปบา้นหัวฝาย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านไร่-ไปบ้านหัวฝาย 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
64 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ทรายมลู ม.3 ซอยเส้น
บ้านตาเข้ม 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านทรายมลู ม.3 ซอย
เส้นบ้านตาเข้ม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
65 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
โนนศึกษา-ไปสถานสีูบน้ า 
ม.2 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนศึกษา-ไปสถานี
สูบน้ า 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
66 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
บ่อศิลา ม.10 ไป-เส้นวัด
ป่าระฆังทอง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นบ้านบ่อ
ศิลา-ไปเส้นวัดปา่ระฆัง
ทอง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
67 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
โนนสิมมา ม.6 ซอยสหชัย
ไปฝายครีกฤทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนสิมมา ม.6 
ซอยสหชัยไปฝายครีกฤทธิ ์

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
โนนสิมมาเหนือ-ไปหนอง
กา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนสิมมาเหนือ-ไป
หนองกา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
69 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น 
ไร่-ไปบา้นเหล่าหลวง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านไร่-ไปบ้านเหล่าหลวง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
70 โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกคอนกรตีเส้น
นาเจรญิไปโนนสะอาด หมู่ 
13 

-เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
-เพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนและผู้ใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
มากยิ่งข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

71 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้าน
ทรายทอง-บ้านม่วง หมู่ 
17 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
มากยิ่งข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ถนนสายบ้านทราย
ทอง หมู่ 17 ไปทางค าชะ
โนด 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
73 โครงการซ่อมแซมถนน 

ลูกรัง ถนนสายน้ าผึ้ง หมู่ 
14 ต.บ้านจันทน์-บ้านปัก 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สามารถสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
74 โครงการก่อสร้างอาคาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
โนนสิมมา 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 51-80 คน 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสิมมา 

เด็กเล็กไดเ้ข้ารับ
การศึกษาก่อน
วัยและมสีถานท่ี
ได้มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนื้องถิ่น/

อบจ 
75 โครงการก่อสร้างศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 
เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 2 

เด็กเล็กไดเ้ข้ารับ
การศึกษาก่อน
วัยและมสีถานท่ี
ได้มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
76 โครงการก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ห้วยฝาย 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 7 

เด็กเล็กไดเ้ข้ารับ
การศึกษาก่อน
วัยและมสีถานท่ี
ได้มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์
ชัย บ้านทรายมูล 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดโพธิ์ชัย 
บ้านทรายมลู 

เด็กเล้กไดเ้ข้ารับ
การศึกษาก่อน
วัยและมสีถานท่ี
ได้มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

78 โครงการก่อสร้างสนาม 
กีฬาปูนแผ่นยางพารา 
ธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านตมู 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปุแผ่น
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามกีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกาย ที่ได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

79 โครงการก่อสร้างสนาม 
กีฬาปูแผ่นยางพารา 
ธรรมชาตสินามฟตุซอล
ชาย บ้านจันทน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปุแผ่น
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามกีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกาย ที่ได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนื้องถิ่น/

อบจ 

80 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาปูแผ่นยางพารา
ธรรมชาตสินามฟตุ
ซอลหญิง บ้านจันทน ์

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปุแผ่น
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามกีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกาย ที่ได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

81 โครงการก่อสร้างสนาม 
กีฬาปูแผ่นยางพารา
ธรรมชาตสินาม
วอลเลย์บอล ชาย-หญิง 
บ้านจันทน ์

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปุแผ่น
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามกีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกาย ที่ได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างสนาม 
กีฬาปแูผ่นยางพารา 
ธรรมชาติ สนามเซปรัก 
ตะกร้อ ชาย-หญิง บ้าน
จันทน ์

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปูแผ่น 
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามสนาม
กีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

83 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาปแูผ่นยางพารา
ธรรมชาติ บ้านหนองกา 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปูแผ่น 
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามสนาม
กีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

84 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาปแูผ่นยางพารา
ธรรมชาติ บ้านดงบาตร 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ฝึกซ้อม แข่งขัน ออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาปูแผ่น 
ยางพาราธรรมชาติสนาม 
กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 3,418,000 ร้อยละของ
มาตรฐาน
สนามสนาม
กีฬา 

ประชาชนมี
สถานท่ีฝึกซ้อม
แข่งขัน ออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

85 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ าระบบไฟฟ้า พร้อมท่อ
ส่งน้ า หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ าระบบ
ไฟฟ้า พร้อมท่อส่งน้ า ยาว 
3,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ผู้ใช้น้ า 

ประชาชนใช้น้ า 
อย่างเพียงพอ 

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นรับ
ซื้อยางพาราถึงห้วยปลา
ดุกนานายประเวศ ปักขะ
มา หมู่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
มากยิ่งข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

87 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากบา๋
กว้างถึงเขตบ้านดงอ่าง 
หมู่ 10 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความ 
สะดวกสบาย สามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 
เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคมมาก
มากยิ่งข้ึน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 
11 

เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสถานท่ี 
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เด็กเล็กไดเ้ข้ารับ
การศึกษาก่อน
วัยและมสีถานท่ี
ได้มาตรฐาน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

89 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น 
จากถนนไปรอบทุ่งบ่อ หมู่ 
16 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 2,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
90 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านนาเจรญิ ม.13- 
บ้านโนนสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 4,300เมตร 

13,575,000 13,575,000 13,575,000 13,575,000 13,575,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านทรายมลู หมู่ 3 
ถนนตัดใหม่-ไปบา้นทรัพย์
สมบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 900 เมตร 

2,342,000 2,342,000 2,342,000 2,342,000 2,342,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านดงหวาย หมู่ 11- 
บ้านหัวฝาย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 4,000 เมตร 

12,631,000 12,631,000 12,631,000 12,631,000 12,631,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
93 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่างสายบ้าน
สายน้ าผึ้ง-ดงหวาย  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
94 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่างสายบ้าน
ทรายมลู-บ้านวังสมบัต ิ

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
95 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่างสายบ้าน
สายน้ าผึ้ง-บ้านปัก  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
96 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่างสายบ้าน
ทรายทอง-ไปค าชะโนด  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นทรัพย์
สมบูรณ์ด้วยแผ่นปูพ้ืน
ยางพาราธรรมชาติ มอก.
2377-2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
สิมมา ด้วยแผ่นปูพ้ืน
ยางพาราธรรมชาติ มอก.
2377-2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรดีา
ราม ด้วยแผ่นปูพ้ืน 
ยางพาราธรรมชาติ มอก.
2377-2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

4 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 
ด้วยแผ่นปูพ้ืนยางพารา
ธรรมชาติ มอก.2377-
2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านดงหวาย ด้วยแผ่นปู
พื้นยงพาราธรรมชาต ิ
มอก.2377-2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี
ด้วยแผ่นปูพ้ืนยางพารา
ธรรมชาติ มอก.2377-
2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 

7 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตูมด้วย
แผ่นปูพื้นยางพารา
ธรรมชาติ มอก.2377-
2559 

เพื่อลดแรงกระแทรกและ
เสรมิสร้างความปลอดภัย 
จากอุบัติเหตุใหเ้ด็กเล็ก 

ปุพ้ืนยางพาราธรรมชาติ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
33.3 ซม. ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 33.3 ซม หรือ
มีพื้นท่ีปูยางพารา ไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตร 
มาตรฐาน มอก 2377-
2559 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
เด็กลดแรง
กระแทกและ
เสรมิสร้าง
ความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ

เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย
ลดแรงกระแทก
จากอุบัติเหต ุ

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5  : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์  อบต.บ้านจันทน์  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองแซง หมู่ 5 

เพื่อจัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ขุดลอก ปรับภมูิทัศน์ 
พัฒนารอบข้างหนองแซง 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

ร้อยละของ
ความอุดม
สมบูรณ์
สิ่งแวดล้อม, 

ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้ใน
การจ าหน่าย
สินค้า 

การส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/

อบจ/
ชลประทาน 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ อ่ืนๆ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ขนาดใหญ่) 
ขนาดกรอบรูปไฟเบอร์ ขนาด 2.20 x 
2.40 เมตร ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์
กลาส สูง 1.00 เมตร พานพุ่มเงิน – 
พุ่มทอง ไฟเบอร์กลาส จ านวน 3 ซุ้ม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดั 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ อ่ืนๆ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ขนาดใหญ่) 
ขนาดกรอบรูปไฟเบอร์ ขนาด 2.20 x 
2.40 เมตร ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์
กลาส สูง 1.00 เมตร พานพุ่มเงิน – 
พุ่มทอง ไฟเบอร์กลาส จ านวน 3 ซุ้ม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีแถว ยาว 3 ที่นั่ง จ านวน 4 
ชุดๆ ละ 7,500 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

4 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 
ตัวรถชนิด 6 ตัน  6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มี
ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอน
หน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่
น้อยกว่า  3 คน (รวมพนักงานขับรถ) 
ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ า ปรมิาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์
ด้านท้ายส าหรับรดน้ าต้นไม้ปดั ฝุน่/มีท่อดูด-
ท่อส่งน้ า และแท่นปืนฉีดน้ า ประกอบและ
ติดตั้งจากโรงงานท่ีไดร้ับอนุญาตประกอบ
กิจการโรงาน(รง.4) ติดตั้งสญัญาณไฟ
วับวาบสีแดงน้ าเงิน สญัญาณไฟตา่งๆตาม
กรมขนส่งทางบกก าหนดและตามความ
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน ตัวรถ, ปัม๊สูบน้ า 
แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ตัวปัม๊ 
ท าด้วยทองเหลืองหรืออลมูิเนียม    อัล
ลอยด์หรือเหล็กหล่อ อัตราสูบส่ง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่
เกิน1,100 รอบ/นาทีและปั๊มสูบน้ าได้รบั
ก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ 
สามารถสูบน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/
นาทีที่รอบไม่เกิน 800 รอบ/นาที สามารถ
ท าสุญญากาศดดูน้ าได้เอง โดยไมต่้องล่อน้ า
และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นชองใหม่มาก่อน
และตามคณุลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงเอนกประสงค์ ท่ีอบต.บ้านจันทน์
ก าหนด 

      

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร จัดซื้อเตาเผาขยะ  จ านวน 1 เตา 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด 

6 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงาน
ครัว 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ส านักปลัด 

7 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 
จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ ารวจ จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ จัดซื้อปั้มจ่ายคลอรีน จ านวน 5 ตัว 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อปั้มแช่แสตนเลส 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 
 

จัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซื้อเครื่องมือทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีต  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร จัดซื้อเครื่องปั้มหอยโข่ง ขนาด 5 แรง  
จ านวน  8 ตัว 

196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 กองช่าง 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร จัดซื้อเครื่องปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรง  
จ านวน 16 ตัว 

192,000  192,000 192,000 192,000 192,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรง ส าหรับบ่อบาดาล 4 นิ้ว 
จ านวน 2 ตัว 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1 แรง ส าหรับบ่อบาดาล 4 นิ้ว 
จ านวน 6 ตัว 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 กองช่าง 

17 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต)์ แบบ
บาร์ยึดโซ ่
ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 2 แรง ราคาตาม
ท้องตลาด 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัด 

18 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต)์ แบบ
บาร์ยึดโซ ่
ขนาด 18 นิ้ว ขนาด 2 แรง ราคาตาม
ท้องตลาด 

26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 ส านักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเต้นท์ จ านวน 4 หลังๆละ 18,000 
บาท 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ส านักปลัด 

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 59,000 บาท 

118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 ส านักปลัด 

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

1. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
10 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548     และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา่เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้
ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัตใินเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการใน
พื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถปุระสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 
 

 
  



~ 240 ~ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

        
  

2. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

3.  ด้านการท่องเที่ยว           

4.  ด้านการจัด
การศึกษาและ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม 

        

  

5. ด้านการส่งเสรมิ
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณ ี

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   

4 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อ
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อ
สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
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   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   
 
  
     

************************************ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


