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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
เรื่อง  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

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

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(พ.ศ.2566 – 2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
พ.ศ.2563 โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้ด าเนินจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)      
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง                
ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2564  โดยจะขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ วิสัยทัศน์ 
“ต าบลเข็มแข็งด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สู่เมืองน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตดี แหล่งบริหารจัดการน้ าต้นแบบ 
พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรวิถีใหม่”   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548               
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566 - 2570)                    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยให้มีผลบังคับใช้ในการจัดท า
งบประมาณและด าเนินโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

            
                                                       ดาบต ารวจ    

         (พิทักษ์   ต่อยอด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

 
 

 



ค ำน ำ 
 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา           
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การวางแผน ถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล ในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดี           
มีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ้ง  ได้ด าเนินจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด  เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้ านผึ้ ง และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ ง                
ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2564  โดยจะขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “ต ำบลเข็มแข็งด้วยกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม สู่เมืองน่ำอยู่คู่คุณภำพชีวิตดี แหล่งบริหำร
จัดกำรน  ำต้นแบบ พัฒนำเศรษฐกิจ เกษตรวิถีใหม่”   

 ขอขอบคุณประชาคมต าบลบ้านผึ้ง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ ง  คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  และท้ายที่สุดคือประชาชน
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) “โดยยึดหลักประชารัฐ”                
ซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าประชาชนทุกคนคือ “หุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่น”   
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ต ำบลบ้ำนผึ้งพ้ืนเพดั้งเดิมประชำชนอพยพมำจำกประเทศลำว  และส่วนหนึ่งอพยพมำจำก
จังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนีจังหวัดหนองคำยจังหวัดเลยส่ วน
ใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และรองลงมำคือศำสนำคริสต์ ด้ำนประเพณีดั้งเดิมเช่น บุญกองข้ำวบุญมหำชำติ  
บุญข้ำวประดับดินบุญบั้งไฟเป็นต้น 
 ตั้งแต่อดีตที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  เคยเป็นโรงเรียนบ้ำนผึ้งวิทยำคม เป็น
ศูนย์ข้อมูลต ำบล ต่อมำได้ก่อสร้ำงต่อเติมให้เป็นที่ท ำกำรสภำต ำบล เมื่อปี พ.ศ.2538  และยกฐำนะขึ้นเป็น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง ยก
ฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เมื่อวันที่  23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2540  ปัจจุบันเป็ นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย วันที่ 2 มีนำคม 
พ.ศ. 2540      
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง มีเนื้อที่ 113.92 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
71,200.17 ไร่อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดนครพนม 20 เมตร ตั้งอยู่บนถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 22 
สำยนครพนม –อุดรรำชธำนี โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
         ทิศเหนือ   จดต ำบลโพนบก    อ ำเภอโพนสวรรค์      จังหวัดนครพนม 
         ทิศใต้    จดต ำบลนำมะเขือ     อ ำเภอปลำปำก           จังหวัดนครพนม 
         ทิศตะวันออก  จดต ำบลโพธิ์ตำก      อ ำเภอเมือง                 จังหวัดนครพนม 
         ทิศตะวันตก    จดต ำบลกุรุคุ  อ ำเภอเมือง                 จังหวัดนครพนม 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่รำบลุ่มชำยฝั่งแม่น้ ำโขง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ยำวตำมชำยฝั่งแม่น้ ำโขงถึง 153 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่มีป่ำไม้สลับกับแม่น้ ำล ำห้วยหรือแอ่งน้ ำ และมี
ภูเขำทำงตอนบนด้ำนทิศเหนือของจังหวัดจังหวัดนครพนมมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล ประมำณ 140 
เมตร ควำมแตกต่ำงของสภำพภูมิศำสตร์จะแบ่งได้เป็นเขตพ้ืนที่  โดยต ำบลบ้ำนผึ้งอยู่ในเขตใต้ของจังหวัด 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีแหล่งน้ ำและล ำห้วยขนำดใหญ่ 

 1.3 ภูมิอากาศ   
    จังหวัดนครพนมเมื่อพิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย แบ่งออกได้ 3 ฤดู 
คือ 
               - ฤดูหนำว เริ่มตั้ งแต่  กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ซึ่ งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนมจะได้รับอิทธิพลจำกกำรเปลี่ยนแปลง ของอำกำศก่อนจังหวัดอ่ืน ฤดู
นี้ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือท ำ ให้หนำวเย็นและแห้ง
แล้ง 
               - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคมจะเป็นช่วงว่ำงของมรสุม
อำกำศจะร้อนอบอ้ำวทั่วไปเดือนที่ร้อนจัดคือเดือนเมษำยน 
    - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนตุลำคมเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ เป็นลมร้อนและชื้นพัดจำกมหำสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยร่องควำมกดอำกำศต่ ำ ที่พำดผ่ำน
ภำคใต้จะเลื่อนขึ้นมำถึงภำคตะวันออกเฉียงเหนือท ำให้ฝนตกชุก ตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือน
ตุลำคมและฝนจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมเป็นต้นไป 
              ลักษณะอำกำศทั่วไป จังหวัด นครพนมอยู่ภำยใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ ำ   2 ชนิดคือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนำวจะมีลมจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจำก
ประเทศจีน และจังหวัดนครพนมจะได้รับอิทธิพลลมนี้ก่อนจังหวัดอ่ืน ๆอำกำศจะหนำวเย็นจัดและแห้งแล้ง 
มรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่ำนมหำสมุทรอินเดียพำเอำไอน้ ำและควำมชื้นมำสู่
ประเทศไทย จังหวัดนครพนมจะมีฝนตกท่ัวไป 
              อุณหภูมิ จังหวัด นครพนมเป็นจังหวัดพ้ืนที่รำบสูงด้ำนตะวันออก ตะวันตกเหนือ และใต้
โดยรอบจังหวัดจะเป็นแนวเทือกเขำล้อมรอบ บำงส่วนในพ้ืนที่เป็นป่ำทึบหนำแน่นอำกำศจึงค่อนข้ำงร้อนอบ
อ้ำวในฤดูร้อนและหนำวจัดในฤดูหนำว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี 26.57 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุด
เฉลี่ย 18.3 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.8 องศำเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษำยน  

 1.4 ลักษณะของดิน 

  พ้ืนที่จังหวัดนครพนมเป็นส่วนหนึ่ งของที่ รำบสูง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หำกจะ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกระใบใหญ่ที่ตะแคงขอบด้ำนหนึ่ งเอียงลงไปทำงเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนขอบกระทะส่วนที่เอียงสูงขึ้นได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
ชัยภูมิ เลย   หนองคำย อุดรธำนี สกลนคร และนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นพ้ืนที่ขอบกระทะที่สูงขึ้น
ระดับกลำงที่ลำดเอียงลงไป ทำงจังหวัดมุกดำหำรและอ ำนำจเจริญ หำกจะพิจำรณำก็จะเห็นว่ำเป็นพ้ืนที่ที่
รำบสูงและเป็นที่รำบลุ่มชำยฝั่งแม่ น้ ำโขง 
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              โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่จังหวัดนครพนมโดยทั่วไปประกอบด้วยหินชั้น หรือตะกอน
ของหินชุดหรือหินตะกอนที่เกิดสะสมตัวในมหำยุคซีโนโซอิค สภำพธรณีสัณฐำนแบ่งออกได้เป็นสภำพสันดิน
ริมน้ ำเก่ำและที่รำบท่วมถึงกับสภำพ ลำนตะพักล ำน้ ำ ซึ่งมีสภำพพ้ืนที่สูงกว่ำที่รำบน้ ำท่วมถึง วัตถุต้นก ำเนิด
ดินเป็นทั้งดินที่เกิดจำก น้ ำพัดพำมำ ทับถมทั้งเก่ำและใหม่ ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงใหม่ ลักษณะตะกอนเป็นดิน
ทรำย ดินทรำยแห้ง ดินร่วน เหนียวปนทรำยแป้งและดินเหนียวทับถมลักษณะทั่วไปเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะแปลกแตกต่ำงอยู่บ้ำงเนื่องจำกเป็นส่วนขอบกระทะ และเป็นที่รำบลุ่ม
ชำยฝั่งแม่น้ ำโขงโครงสร้ำงดินประกอบด้วย 
 ชั้นที่ 1 ดิน ชั้นบนเป็นดินร่วนหรือดินปนทรำยหนำประมำณ 1 เมตรบำงแห่งหน้ำดินชั้นนี้จะ
เป็นแอ่งลึกลงไปเนื่องจำกอำจจะเคยเป็นแอ่งน้ ำ ที่ตื้นเขินแต่บำงแห่งดินชั้นที่ 2 โผล่ขึ้นมำ เป็นบริเวณกว้ำง
เป็นดินผสมหินลูกรังหรือเป็นหินลูกรังหรือตะกอนหิน ซึ่งเป็นตะกอน   ของหินหรือหินชุด 
 ชั้นที่ 2 ของโครงสร้ำงพ้ืนดินลึกลงไปจะเป็นหินลูกรังหนำประมำณ 1-2   เมตร หลำยแห่ง
เป็นลูกรังชั้นดีและบำงแห่งเป็นกรวดแม่น้ ำหรือตะกอนของหินหนำประมำณ 1-2 เมตร เช่นเดียวกันอำจจะ
เคยเป็นทำงน้ ำหรือแอ่งน้ ำมำก่อนเช่นในบำงส่วนของอ ำเภอบ้ำน แพงท่ำอุเทน อ ำเภอเมืองและธำตุพนม 
หินกรวดจะเห็นได้ชัดเจนในแม่น้ ำโขงดินชั้นนี้มีประโยชน์มำกในกำรน ำหินกรวด ดินลูกรังไปสร้ำงถนนถมที่
เป็นสินค้ำที่ขำยได้ดีในทำงเศรษฐกิจ 
 ขั้นที่ 3 ถัด จำกดินชั้นที 2 ลงไปอีกจะเป็นดินแดงหรือทรำยแดงอัดแน่นมีควำมหนำมำก
ตั้งแต่ประมำณ 10 เมตรถึง 60 เมตร หรือมำกกว่ำยกเว้นทำงตอนเหนือของจังหวัดจะเป็นเขตพ้ืนที่ภูเขำ
หินทรำยหรือ หน่วยหินโคกกรวด 
               ชั้นที่ 4 ถัด ลงไปอีกจะเป็นหินดำน หินทรำย หรือหินเกลือ ตำมโครงสร้ำงทั่วไปของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินชั้นนี้จะไม่ค่อยได้พบหรือน ำมำใช้ประโยชน์อะไร ในสภำพกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน
ของท้องถิ่น 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนผึ้งมีแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ และล ำห้วยสำขำหลำยสำย ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ ำส ำคัญ
ในหำรหล่อเลี้ยงชีวิตของชำวต ำบลบ้ำนผึ้ง  แต่ลักษณะของแหล่งน้ ำจะมีลักษณะตื้นเขิน ล ำห้วยต่ำงๆ ไม่
สำมำรถกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในหน้ำแล้งได้ เนื่องจำกไม่มีฝำยชะลอน้ ำ  แหล่งน้ ำที่ส ำคัญได้แก่  หนองค ำไผ่  ห้วย
แล้ง อ่ำงเก็บน้ ำห้วยส้มโฮง  ห้วยเค  ห้วยค ำ ฯลฯ 
 1.6 ลักษณะป่าไม้ 
  ทรัพยำกรป่ำไม้ ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้งมีพ้ืนที่ป่ำไม้  ประมำณ  22,522 
ไร่  ที่สำธำรณประโยชน์ รวม 37 แห่ง ประมำณ 1,802 ไร่มีพ้ืนที่ป่ำสงวนดงเซกำ แปลที่ 1 อยู่ในพ้ืนที่ป่ำ
ไม้ของจังหวัดนครพนมจะมีลักษณะแตกต่ำงกันไปตำมสภำพพ้ืนที่  ไม่มีป่ำที่เป็นประเภทเดียวกันเป็นแนว
ต่อเนื่อง แต่จะผสมผสำนกันและสลับเปลี่ยนกันไปไม่แน่นอน โดยในพื้นท่ีต ำบลบ้ำนผึ้งจะประกอบด้วย   
  ป่าแดง เป็นป่ำที่จัดอยู่ในป่ำมรสุมแล้ง โดยทั่วไปป่ำแดงจะเกิดตำมบริเวณแห้งมำกเช่นดิน
กรวด  ทรำย หรือลูกรัง ซึ่งมีธำตุอำหำรน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณดินส่วนบน ซึ่งธรรมชำติกัดกร่อนไป
มำกหลำยแห่งจะเห็นดินชั้นดินลูกรังโผล่ขึ้นมำอยู่บริเวณผิวดินกำรเกิดป่ำแดงจะมีสำเหตุจำกกำรกระท ำ
ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่อันเนื่องมำจำกกำรเผำเศษไม้ ใบไม้ในฤดูแล้ง กำรท ำไร่เลื่อนลอย รวมทั้งกำรตัดไม้
มำกเกินไป ซึ่งถ้ำกำรกระท ำเหล่ำนี้ด ำเนินต่อไปในระยะเวลำนำนหลำยปีก็จะท ำให้ป่ำเหล่ำนี้เสื่อมโทรมลง
และกลำยเป็นป่ำแคระหรือป่ำแดงไปในที่สุดในจังหวัดนครพนมป่ำชนิดนี้พบมำกและมีกระจัดกระจำยอยู่
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ทั่วไป ทุกส่วนของจังหวัด เนื้อที่ป่ำแดงที่ติดต่อกันเป็นพ้ืนที่ใหญ่จะพบทำงตอนกลำงและตอนใต้ของจังหวัด
พันธุ์ไม้ที่พบในป่ำชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้ยำง และไม้เหียง  เป็นต้น 
  ป่าเบญจพรรณ เป็นป่ำที่จัดอยู่ในประเภทป่ำมรสุมชื้นและ เป็นป่ำที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ป่ำดงดิบแล้งและป่ำแดง  บ่อยครั้งจะพบป่ำเบญจพรรณอยู่ในแนวแคบๆ  ระหว่ำงป่ำทั้งสองนี้ ต้นไม้ส่วน
ใหญ่ในป่ำเบญจพรรณนี้จะเป็นพวกไม้ผลัดใบ ท ำให้ฤดูแล้งสำมำรถสังเกตเห็นป่ำชนิดนี้ได้ง่ำยเนื่องจำก
ต้นไม้จะทิ้งใบจนเกิดควำมแตกต่ำงกับป่ำดงดิบแล้งและป่ำแดงอย่ำงชัดเจน ในจังหวัดนครพนมป่ำชนิดนี้
ทำงตอนใต้ของจังหวัด พันธุ์ที่พบที่ส ำคัญได้แก่ ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้พยุง 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตปกครอง 
  ต ำบลบ้ำนผึ้งแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 23 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
   หมู่ 1 บ้ำนผึ้ง 
   หมู่ 2 บ้ำนผึ้ง 
   หมู่ 3 บ้ำนวังกระแส 
   หมู่ 4 บ้ำนวังกระแส 
   หมู่ 5 บ้ำนนำโพธิ์ 
   หมู่ 6 บ้ำนนำมน 
   หมู่ 7 บ้ำนดงสว่ำง 
   หมู่ 8 บ้ำนเทพพนม 
   หมู่ 9 บ้ำนดอนม่วง 
   หมู่ 10 บ้ำนสุขเจริญ 
   หมู่ 11 บ้ำนหนองปลำดุก 
   หมู่ 12 บ้ำนนำโพธิ์ 
   หมู่ 13 บ้ำนผึ้ง 
   หมู่ 14 บ้ำนเทพพนม 
   หมู่ 15 บ้ำนผึ้ง 
   หมู่ 16 บ้ำนวังกระแส 
   หมู่ 17 บ้ำนนำโพธิ์ 
   หมู่ 18 บ้ำนหนองปลำดุก 
   หมู่ 19 บ้ำนน้อยนำค ำ 
   หมู่ 20 บ้ำนหนองปลำดุก 
   หมู่ 21 บ้ำนหนองปลำดุก 
   หมู่ 22 บ้ำนหนองปลำดุก 
   หมู่ 23 บ้ำนหนองเดิ่นพัฒนำ 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  จ ำนวนประชำกรแยก เป็นเพศชำย 8,442 คน  เพศหญิง 8,456 คน   รวม  16,898 คน 

ตารางท่ี 1 จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง มีทั้งหมด 23 หมู่บ้ำน (ข้อมูล 
ณ  กรกฎำคม 2564 )  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน ประชากร 
จ านวน

ประชากร 
หมาย
เหตุ 

    ครัวเรือน ชาย หญิง รวม   

1 บ้ำนผึ้ง 143 239 242 481   
2 บ้ำนผึ้ง 313 476 422 898   
3 บ้ำนวังกระแส 252 466 505 971   
4 บ้ำนวังกระแส 156 309 326 635   
5 บ้ำนนำโพธิ์ 257 388 398 786   
6 บ้ำนนำมน 267 419 459 878   
7 บ้ำนดงสว่ำง 213 398 382 780   
8 บ้ำนเทพพนม 201 294 316 610   
9 บ้ำนดอนม่วง 322 479 501 980   

10 
11 

บ้ำนสุขเจริญ 
บ้ำนหนองปลำดุก 

286 
186 

440 
192 

424 
210 

864 
402 

  

12 บ้ำนนำโพธิ์ 309 405 449 854   
13 บ้ำนผึ้ง 360 577 629 1206   
14 บ้ำนเทพพนม 177 245 192 437   
15 บ้ำนผึ้ง 260 430 401 831   
16 บ้ำนวังกระแส 164 355 381 736   
17 บ้ำนนำโพธิ์ 189 325 342 667   
18 บ้ำนหนองปลำดุก 182 322 320 642   
19 บ้ำนน้อยนำค ำ 236 452 413 865   
20 บ้ำนหนองปลำดุก 163 275 239 514   
21 บ้ำนหนองปลำดุก 148 316 312 628  
22 บ้ำนหนองปลำดุก 182 376 354 727  
23 บ้ำนหนองเดิ่นพัฒนำ 186 267 239 506  

 รวมทั้งสิ้น 5,110 8,442 8,456 16,898  
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4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 
  1) สถำนศึกษำในพื้นที่ 

ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง(หมู่) ระดับ 

1 โรงเรียนบ้ำนผึ้งวิทยำคม บ้ำนเทพพนม หมู่ 8 มัธยมศึกษำ 
2 โรงเรียนวังกระแสวิทยำคม บ้ำนวังกระแส หมู่ 4 มัธยมศึกษำ 
3 โรงเรียนบ้ำนหนองปลำดุก บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ 22 ขยำยโอกำส 
4 โรงเรียนบ้ำนผึ้ง บ้ำนผึ้ง หมู่ 2 ขยำยโอกำส 
๕ โรงเรียนชุมชมนำมนวิทยำคำร บ้ำนนำมน หมู่ 6 ประถมศึกษำ 
๖ โรงเรียนดงสว่ำงเจริญวิทย์ บ้ำนดงสว่ำง หมู่ 7 ประถมศึกษำ 
๗ โรงเรียนบ้ำนสุขเจริญ บ้ำนสุขเจริญ หมู่ 10 ประถมศึกษำ 
๘ โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง บ้ำนดอนม่วง หมู่ 9 ประถมศึกษำ 
๙ โรงเรียนบ้ำนวังกระแส บ้ำนวังกระแส หมู่ 4 ประถมศึกษำ 

  2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน 4 แห่งข้อมูล  

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง(หมู่) 

1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผึ้งหลวง บ้ำนผึ้ง หมู่ 15 
2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล้กบ้ำนวังกระแส บ้ำนวังกระแส หมู่ 4 
3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองปลำดุก บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ 11 
4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.บ้ำนผึ้ง บ้ำนนำมน หมู่ 6 

    

 4.2 สาธารณสุข 
  มีหน่วยสำธำรสุขในพื้นที่ จ ำนวน 3 แห่ง 
ที ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ตั้ง(หมู่) 
1 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนผึ้ง บ้ำนผึ้ง หมู่ ๒ 
2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล นำมน บ้ำนนำมน หมู่ ๖ 
3 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หนองปลำดุก บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ ๒๒ 

 4.3 อาชญากรรม 
  - 
 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหำยำเสพติด มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง คือ บริเวณบ้ำนหนองปำดุก ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่ำง
อ ำเภอโพนสวรรค์   
 
 
 



7 

 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  ชมรมผู้สูงอำยุ จ ำนวน   11   ชมรม ประกอบด้วย 
   - ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนผึ้ง หมู่ 1,2,13,15 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนวังกระแส หมู่ 3,4,16 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนนำโพธิ์ หมู่ 5,12,17 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนเทพพนม หมู่ 8,14 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนนำมน หมู่ 6 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนดอนม่วง หมู่ 9 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนหนองปลำดุก หมู่ 11,18,20,21,22 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนน้อยนำค ำ หมู่ 19 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนหนองเดิ่นพัฒนำ หมู่ 23 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนสุขเจริญ หมู่ 10 
   - ชมรมผุ้สูงอำยุบ้ำนดงสว่ำง หมู่ 7 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  เส้นทำงหลวงแผ่นดิน   หมำยเลข  22 นครพนม – สกลนคร และเส้นทำงใช้ติดต่อระหว่ำง
หมู่บ้ำน  ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด และมีเส้นทำงเชื่อมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 
  - ถนนลำดยำง   จ ำนวน 3 เส้น 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ ำนวน 107 เส้น 
  - ถนนลูกรัง     จ ำนวน 104 เส้น 
 5.2 กำรไฟฟ้ำ 
  ต ำบลบ้ำนผึ้งมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน 
 5.3 กำรประปำ 
  ระบบประปำหมู่บ้ำน เป็นระบบประปำผิวดิน โดยทุกหมู่บ้ำนทั้ง 23 หมู่ จะมีประปำใช้ โดย
ประปำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง มี 4 แห่ง ได้แก่ 
   1) บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ 22   จ ำนวน 1 แห่ง 
   2) บ้ำนน้อยนำค ำ หมู่ 19   จ ำนวน 1 แห่ง 
   3) บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ 11   จ ำนวน 1 แห่ง 
   3) บ้ำนหนองเดินพัฒนำ หมู่ 23  จ ำนวน 1 แห่ง 
 5.4 โทรศัพท ์
  บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะ   -   แห่ง  
  หมำยเหตุ: ในปัจจุบันประชำชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต ำบล 1 แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 กำรเกษตร 
  ประชำกรส่วนใหญ่  ประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร เช่น ท ำนำ สวนยำงพำรำ                      
มันส ำปะหลัง อ้อย  สวนผัก เลี้ยงสัตว์  สำนเข่งปลำทู 
 6.2 กำรประมง 
   - 
 6.3 กำรปศุสัตว์ 
  พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนผึ้งมีกำรเลี้ยงสัตว์ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ ซึ่งแนวโน้มของจ ำนวน
สัตว์ในแต่ละปีจะไม่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกำรส่งเสริมของภำคส่วนรำชกำร  
 6.4 กำรบริกำร 
  1) ร้ำนค้ำขนำดใหญ่  จ ำนวน 3 แห่ง 
  2) สถำนีบริกำรน้ ำมัน จ ำนวน 1 แห่ง 
  3) ร้ำนอำหำร 
  4) ร้ำนเสริมสวย 
  5) รีสอร์ท   จ ำนวน 1 แห่ง   
 6.5 กำรท่องเที่ยว 
  อ่ำงเก็บน้ ำหนองค ำไผ่ บ้ำนผึ้ง หมู่ 13 
  อ่ำงเก็บน้ ำห้วยส้มโฮง อยู่ในพื้นท่ี บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ 12 
  อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแล้งใหญ่ อยู่ในพื้นท่ี บ้ำนเทพพนม หมู่ 8 
  หมู่บ้ำนวัฒนธรรมชนเผ่ำไทตำด อยู่ในพื้นที่ บ้ำนผึ้ง  
  งำนบุญประเพณีบุญบั้งไฟ บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ 22 
  กรำบนมัสกำรหลวงปู่เถร วัดสันตยำภิรมย์ บ้ำนผึ้ง หมู่ 2 
  หมู่บ้ำนนวัตวิถี บ้ำนสุขเจริญ หมู่ 10 
  หมู่บ้ำนนวัตกรรมประชำธิปไตย บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ 17 
 6.6 อุตสำหกรรม 
  โรงงำนซักผ้ำ  จ ำนวน 1 แห่ง 
  โรงงำนเฟอร์นิเจอร์ จ ำนวน 1 แห่ง 
  โรงงำนขนส่งสินค้ำ จ ำนวน 1 แห่ง 
 6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
  กลุ่มอำชีพ(วิสำหกิจชุมชน) จ ำนวน   17   กลุ่ม  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในต ำบลบ้ำนผึ้งส่วนใหญ่นับถือศำสนพุทธ  รองลงมำนับถือศำสนำคริสต์ สถำบัน
และองค์กรทำงศำสนำ จ ำนวน ๒0 แห่ง ประกอบด้วย วัด จ ำนวน ๑๓ แห่ง ส ำนักสงฆ์ จ ำนวน ๕ แห่ง              
วัดคริสต์ จ ำนวน ๒ แห่ง 

ที ่ ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง(หมู่) สถานภาพ 

1 วัดสันตยำภิรมณ์ บ้ำนผึ้ง หมู่ 2 วัด 
2 วัดแจ้งนฤมิตร บ้ำนวังกระแส หมู่ 3 วัด 
3 วัดหัวโพน บ้ำนวังกระแส หมู่ ๔ วัด 
4 ส ำนักสงฆ์ศรีรัตนวรำรำม บ้ำนวังกระแส หมู่ ๑๖ ส ำนักสงฆ์ 
๕ วัดบ้ำนเทพพนม บ้ำนเทพพนม หมู่ ๘ วัด 
๖ วัดเทพพนมธรรมมำรำม บ้ำนเทพพนม หมู่ ๑๔ วัด 
๗ ส ำนักสงฆ์บ้ำนนำโพธิ์ บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ ๑๗ ส ำนักสงฆ์ 
๘ วัดป่ำนำมน บ้ำนนำมน หมู่ ๖ วัด 
๙ วัดนักบุญเปำโล บ้ำนนำมน บ้ำนนำมน หมู่ ๖ วัดคริสต์ 

10 ส ำนักสงฆ์บ้ำนสุขเจริญ บ้ำนสุขเจริญ หมู่ ๑0 ส ำนักสงฆ์ 
๑๑ วัดแม่พระกัวลำลูเป บ้ำนสุขเจริญ บ้ำนสุขเจริญ หมู่ ๑0 วัดคริสต์ 
๑๒ วัดบ้ำนน้อยนำค ำ บ้ำนน้อยนำค ำ หมู่ ๑๙ วัด 
๑๓ ส ำนักสงฆ์บ้ำนหนองชำติ บ้ำนน้อยนำค ำ หมู่ ๑๙ ส ำนักสงฆ์ 
๑๔ วัดบ้ำนดอนม่วง บ้ำนดอนม่วง หมู่ ๙ วัด 
๑๕ วัดบ้ำนหนองเดินพัฒนำ บ้ำนหนองเดิ่นพัฒนำ หมู่ ๒๓ วัด 
๑๖ ส ำนักสงฆ์บ้ำนหนองเดิ่นพัฒนำ บ้ำนหนองเดิ่นพัฒนำ หมู่ ๒๓ ส ำนักสงฆ์ 
๑๗ วัดบ้ำนดงสว่ำง บ้ำนดงสว่ำง หมู่ ๗ วัด 
๑๘ วัดปทุมวรำรำม บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ ๑๑ วัด 
๑๙ วัดบ้ำนหนองปลำดุกน้อย บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ ๒0 วัด 
๒0 วัดบ้ำนหนองปลำดุก บ้ำนหนองปลำดุก หมู่ ๒๒ วัด 

  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 
  - บุญมหำชำติ 
  - บุญบั้งไฟ 
  - ประเพณีลอยกระทง 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับใน
ครัวเรือน กำรท ำเข่งปลำทู วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ  ภูมิปัญญำกำรเลี้ยงผี 
  ภำษำถ่ิน  ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ % พูดภำษำอิสำน ภำษำลำว ภำษำญ้อ 
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 8.4 สินค้าพื้นเมืองแของท่ีระลึก 
  สินค้ำ OTOP ข้ำวปลอดสำรพิษ “ข้ำวสุข” ซึ่งเป็นข้ำวที่ปลูกในพื้นที่ต ำบลบ้ำนผึ้งและมีแหล่ง
ผลิตอยู่ในต ำบลเป็นสินค้ำที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิต โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลำยๆ อย่ำง เช่น                     
ข้ำวไรเบอรรี่ ข้ำวหอมนิล ข้ำวนม ผงข้ำวไรท์เบอรี่ ข้ำวอบแผ่น เป็นต้น 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 9.1 น้ า 
  แหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญของพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนผึ้ง ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยส้มโฮง อ่ำงเก็บน้ ำ
ห้วยแล้ง หนองค ำไผ่ หนองกระเบำ ห้วยเซกำ  
 9.2 ป่าไม้ 
  ทรัพยำกรป่ำไม้ ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง มีพ้ืนที่ป่ำไม้ ประมำณ  22,522 
ไร่  ที่สำธำรณประโยชน์ รวม 37 แห่ง ประมำณ 1,802 ไร่ 
 9.3 ภูเขา 
    - 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ในต ำบลบ้ำนผึ้ง ยังไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำก
เป็นแหล่งทรัพยำกรที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เช่น แหล่งน้ ำไม่สำมำรถกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึง
ไม่เพียงพอต่อกำรใช้ของประชำชนในต ำบล 

10. ชนเผ่าประจ าต าบล 
 “ไทตำด” กลุ่มชนเล็กๆ ที่เรียกตัวเองคือพวก “ไทตำด” เป็นกลุ่มชนหรือที่เรียกกันว่ำชำติพันธุ์
เล็กๆ ชำติพันธุ์หนึ่ง ที่อำศัยด ำรงอยู่ในปริมณฑลของนครพนม  ที่มักจะไม่ค่อยมีใครให้ควำมสนใจและมอง
ผ่ำนไปหรืออำจ ไม่เคยรับรู้มำก่อนด้วยซ้ ำว่ำมีกลุ่มชำติพันธุ์นี้ในจังหวัดนครพนม 

 “ไทตำด”จำกกำรศึกษำของอำจำรย์ธันวำ  ใจเที่ยง จำกโครงกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำกลุ่มชน 2 
ฝั่งโขง  และจำกค ำยืนยันของกลุ่มนักปรำชญ์ประจ ำชุมชน ที่ได้คัดลอกประวัติของกลุ่มชำติพันธุ์ตนจำกใบ
ลำน พบว่ำเป็นกลุ่มชนที่ถือว่ำเป็นหนึ่งในกลุ่มชำติพันธุ์ไทสำขำหนึ่ง ที่มีถิ่นฐำนดั้งเดิมอยู่อำณำบริเวณสิบ
สองปันนำ ในแถบมณฑลยูนำนของประเทศจีนในปัจจุบัน และได้อพยพแตกแยกหนีจำกประเทศจีนเข้ำมำ
อยู่ในประเทศพม่ำ อำศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ ำสำลวิน– อิระวดี จนกระทั่งเกิดควำมขัดแย้งกับกลุ่มชนพม่ำ จึง
ต้องอพยพโยกย้ำยตำมแม่น้ ำโขงเข้ำสู่บริเวณเมืองหลวงพระบำงของลำว และอพยพเคลื่อนย้ำยมำสู่เมืองท่ำ
แขกหรือแขวงค ำม่วน สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และตั้งบ้ำนเรือน “ไทตำด” ที่บ้ำนผำตำด 
เมืองยมรำช หลังจำกนั้นได้ประมำณ30 ปี (พ.ศ.ช่วงนี้ไม่แน่นอน บำงครั้งก็ว่ำ พ.ศ. 2369) จึงได้พำกัน
อพยพข้ำมแม่น้ ำโขงมำอำศัยอยู่บริเวณท่ำวัดโอกำส เขตเมืองนครพนม หลังจำกนั้นได้พำกันโยกย้ำยออกมำ
ตั้งบ้ำนเรือนเพ่ือประกอบอำชีพ โดยคนไทตำดกลุ่มใหญ่มำตั้งชุมชนอยู่บริเวณบ้ำนผึ้ง ต ำบลบ้ำนผึ้ง                
ส่วนหนึ่งอยู่ชุมชนบ้ำนหนองบัว ต ำบลนำรำชควำย และส่วนหนึ่งไปตั้งบ้ำนเรือนอยู่ที่บ้ำนนำค ำกลำง  
ต ำบลนำทรำย อ ำเภอเมือง ในเขตจังหวัดนครพนม และส่วนหนึ่งไปอยู่ที่บ้ำนพระซอง อ ำเภอนำแก จังหวัด
นครพนม 
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 ค ำว่ำ “บ้ำนผึ้ง” แต่เดิมหมู่บ้ำนนี้ หลังกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกบริเวณวัดโอกำส มำตั้งบ้ำนเรือน
อยู่ริมห้วยผึ้ง อันเป็นที่ตั้งบ้ำนผึ้งปัจจุบัน แต่เดิมชื่อบ้ำนโคกค ำ แล้วเปลี่ยนเป็นบ้ำนโคกดำวควัน(หลำยปี) 
จนกระทั่งเกิดสงครำมทุ่งไหหิน(ประเทศลำว) มีนำยทหำรไทยที่ชื่อ  “หลวงมน” ได้รับบำดเจ็บจำกศึก
สงครำมครำวนั้น ได้รับกำรช่วยเหลือจำกชำวบ้ำนโคกดำวควัน และถูกน ำมำรักษำตัวที่บ้ำนโคกดำวควัน 
ต่อมำบ้ำนโคกดำวควันจึงเปลี่ยนเป็นบ้ำนพึ่ง(พำ)(หมำยถึงกำรพ่ึงพำอำศัย) และกลำยเป็นบ้ำนผึ้ง  ในที่สุด 

ภาษา “ไทตาด” 

 ภำษำของกลุ่มไทตำด จัดว่ำอยู่ในกลุ่มภำษำไท-กะได(Tai-Kadai) ซึ่งเป็นภำษำไทยตระกูลหนึ่ง 
ลักษณะทำงภำษำ ถือว่ำเป็นกลุ่มคนที่ใช้ภำษำที่มีรำกศัพท์เช่นเดียวกับค ำในภำษำถิ่นอ่ืนๆ ทั่วๆ ไป มี
ส ำเนียงคล้ำยๆ ไทญ้อ ไทลำว ไทผู้ไท แต่มีเอกลักษณ์พิเศษตรงค ำลงท้ำยที่มักมีค ำว่ำ “เห้อ” ตำมหลัง เช่น 
“ไปไสเห้อ” “มำแต่ได๋เฮ้อ”  และค ำว่ำ “นะ” เช่น “บ่ไปนะ”  มักออกเสียงภำษำไทยชัดเจ เช่น ควำย 
เกลือ ผีเสื้อ นอกจำกนี้ในภำษำของกลุ่มไทตำดดั้งเดิม ยังใช้อักษรควบ เช่น ควขว เหมือนในภำษำรำชกำร
ในปัจจุบัน 
 อย่ำงค ำว่ำขวำ ที่ภำษำอิสำนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ลำว มักใช้ค ำว่ำขัว แต่ภำษำไทตำด ใช้ค ำว่ำ ขวำ 

 อย่ำงค ำว่ำควำย ที่ภำษำอิสำนกลุ่มอื่นๆ เช่น ลำว มักใช้ค ำว่ำควย แต่ภำษำไทตำด ใช้ค ำว่ำ ควำย 

การละเล่นของชาว “ไทตาด” 

 เดิมในชุมชนของชำว “ไทตำด” ยังไม่ปรำกฏที่จะนิยมกำรร้องร ำ เหมือนผู้คนในภำคอีสำนทั่วไป 
กำรรับวัฒนธรรมกำรพูดผญำ เป่ำแคน สีซอ เข้ำมำภำยหลังกำรเข้ำมำอยู่ในสังคมวัฒนธรรมลำวลุ่มแม่น้ ำ
โขง ในช่วงเข้ำมำอยู่หลวงพระบำง มำกกว่ำจะติดตัวอันเป็นประเพณีดั้งเดิม และเป็นอัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมของชำว“ไทตำด” เอง 

 ในประเพณีกำรละเล่นที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของชำว “ไทตำด” คือ “กำรลงข่วง” ที่ฝ่ำยหญิงจะเป็น
ฝ่ำยเข็นฝ้ำย และฝ่ำยชำยจะเข้ำมำพูดคุยในยำมกลำงคืน เป็นกำรเปิดโอกำสให้ชำยหนุ่มและหญิงสำวได้พูด
เกี้ยว เป็นผญำเกี้ยวสำว อันเป็นถ้อยค ำและกิจกรรมคนหนุ่มสำวของชำวอีสำน และชำวลำวลุ่มน้ ำโขงท่ัวไป
กระท ำกัน ชำวบ้ำนกล่ำวว่ำเป็นประเพณีดั้งเดิมประจ ำหมู่บ้ำนหลังกำรมำตั้งบ้ำนเรือนในแถบนครพนมแล้ว 

 กำรละเล่น “ตำดกินดอง”  เป็นกำรละเล่นของชำว “ไทตำด” ซึ่งจะละเล่นกันในงำนพิธี “กิน
ดอง” (งำนแต่งงำน) ของชำว “ไทตำด” เป็นกำรละเล่นที่สนุกสนำน โดยชำยและหญิงจะเต้นประกอบ
จังหวะดนตรีที่คึกครื้น มีอุปกรณ์ประกอบกำรละเล่น เช่น สำก ครก และอุปกรณ์เครื่องครัวต่ำงๆ ซึ่ง
ประยุกต์มำจำกประเพณีกำรกินดองของไทตำด   ซึ่งก่อนวันกินดอง ชำวไทตำดผู้ชำย จะช่วยกันเตรียม
สถำนที่ หำเขียง หำฟ้ืน หำครก หำสำก หำหวด หำอำหำร  ส่วนผู้หญิงก็จะช่วยจัดจัดเตรียมอำหำรเพ่ือใช้
ในวันกินดอง  
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ภาพการแสดงร าลงข่วงเข็ญฝ้าย 

ประเพณีการกินดอง (แต่งงาน) 

 ตำมประเพณีดั้งเดิมของชำวไทตำด ตำมหลักเดิมชำวตำดจะช่วยกันทุกอย่ำง ตั้งแต่กำรหำเขียง หำ
ฟืน หำครก หำสำก หำหม้อน้ ำ หำหวด หำหอย หำปลำ เตรียมสถำนที่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในงำน
แต่งงำนของชำวไทตำด   

 เมื่อถึงวันงำนก็จะพำกันมำช่วยงำน ในพิธีแต่งงำน จะมีเหล้ำสี่ไห ไก่สี่ตัว เจ้ำบ่ำวจะนุ่งจงกะเบน
(เหน็บเตี่ยว) หรือโสร่งสีขำว เสื้อสีขำว อันเป็นชุดแต่งกำยของชำวไทตำดดั้งเดิมพร้อมพำยเบี่ยง มีคนกำงร่ม
ให้และคนสะพำยถุงและสะพำยดำบ โดยเจ้ำบ่ำวหรือผู้เป็นเขยจะท ำหน้ำที่ในกำรแจกเหล้ำให้ลุงตำ กำร
แจกเหล้ำผู้เป็นเขยจะนั่งคุกเข่ำโจมศอกและพูดว่ำ “ทะนำเหล้ำ” 

 กระท ำพิธีครั้งแรกจะต้องจ้ ำหัวหมูถวำยผีก่อน วันนี้ต้องท ำบนบ้ำน ต่อจำกนั้นทำงผู้หญิงไปจัดไป
ทะนำทำงเจ้ำบ่ำวให้มำทันกับเวลำท ำเพ่ือแต่งเขย ที่ไปจัดไปทะนำนั้นมีจ ำนวนสี่คน นอกจำกนั้นลุงตำฝ่ำย
หญิงก็ลงมำตูบหรือผำม เพ่ือท ำพิธี แล้วฝ่ำยเจ้ำบ่ำวก็จะจัดขบวนแห่มำ ฝ่ำยเจ้ำสำวก็ท ำพิธีต้อนรับฝ่ำย
เจ้ำบ่ำว เพื่อรองล้ำงเท้ำ เจ้ำบ่ำวขึ้นบนบ้ำนเข้ำห้อง แล้วผู้เฒ่ำลุงตำก็ท ำพิธีในตูบก่อน แล้วท ำพิธีฝำกสู่และ
ฝำกหัวหมู แล้วสู่ขวัญตำมประเพณีต่อไป พอหมอสูตรขวัญจบก็ผูกข้อมือ พอเสร็จจำกผูกข้อมือแล้วก็มีกำร
ป้อนไข่คู่บ่ำวสำว กำรป้อนไข่นั้นต้องให้เขยฝ่ำยชำยที่มำฝำกหัวหมูเป็นคนป้อนพร้อมกับเอำหัวหมูกระแทก
เบำๆ สำมครั้ง เป็นหมดพิธีแล้วก็เลี้ยงอำหำร 
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ภาพประเพณีกินดอง 

การแต่งกายชาวไทตาด 

 กำรแต่งกำย ดูจะเป็นลักษณะเด่นของชำวไทใหญ่ ที่เรียกตัวเองว่ำไทตำดอยู่มำก คือนิยมใส่ สีขำว 
ผู้ชำยนิยมใส่กำงเกงขำต่อ มัดเกี้ยวเอำ หรือกำงเกงเหน็บเตี่ยว หรือโสล่ง ส่วนเสื้อนิยมที่ใช้กระดุมทั้งแขน
สั้นและแขนยำว นิยมสีขำว และบำงทีมีเป็นลำยขั้นๆ โดยที่หำกเมื่อไปงำนบุญหรืองำนพิธีจะใส่โสล่ง ใส่เสื้อ
หม้อฮ่อม มีผ้ำพำดบ่ำ และผู้ชำยทุกคนนิยมสักลำย 

 ส่วนผู้หญิงนิยมใส่ซิ่นหมี่หรือผ้ำถุงสีด ำ เสื้อย้อมหม้อเป็นสีคำม และสีด ำ ในงำนบุญหรือพิธีจะใส่
ผ้ำถุงมัดหมี่  มีหัวมีตีนเก็บ ใส่เสื้อด ำแขนยำว กระดุมเสื้อจะเป็นเงินสตำงค์ และใส่แพเบี่ยงอกด้วย เป็นแพ
เต็มหรือแพมะเขือสุก ผมจะปล่อยยำว บำงคนจะมัดเป็นจุกท่ีหัวหรือเกล้ำผม ผู้หญิงชอบใส่ต่ำงหู และก ำไร
แขนขำ ในกำรท ำงำนผู้หญิงใส่ผ้ำถุงสีด ำ เสื้อด ำแขนยำว แต่อยู่บ้ำนจะนิยมใส่เสื้อสีขำว 

 

การแต่งกาย 
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บ้านเรือนไทตาด 

 แต่เดิมบ้ำนเรือนไทตำดในครั้งสมัยกำรตั้งบ้ำนเรือนใหม่ๆ ที่หมู่บ้ำนผึ้ง ตัวเรือนจะมีลักษณะ 2 ชั้น 
ยกพ้ืนขึ้น คล้ำยๆ บ้ำนเรือนอีสำนทั่วไป ฝำและหลังคำมุงด้วยไม้ แต่มีลักษณะเด่น ตรงหลังคำมีกำแล หรือ
หน้ำจั่วสูง ที่เป็นไม้ไขว้ และมีลวดลำยดอก บำงบ้ำนนิยมติดกระจกขนำดเล็กบริเวณจั่วและถัดลงมำ
ตรงหน้ำจั่ว เพื่อควำมสวยงำม เมื่อสะท้อนกับดวงพระอำทิตย์ บริเวณเชิงทรำยและป้ำนลมจะหยักคล้ำยฟัน
เลื่อย ที่ภำษำโบรำณเรียก “แข้วหมำตำย” ภำยในตัวบ้ำนห้องนอนจะเรียกว่ำ “ห้องส้วม” ห้องนี้จะห้ำมผู้
เป็นเขยผ่ำนเข้ำไป หำกพ่อตำแม่ยำย ไม่อนุญำต เพรำเป็นห้องที่เอำผีแจไว้ หรือผีแม่ไว้ 

 

ลักษณะบ้านเรือน 

ประเพณีการเลี้ยงผีใหญ่ 

 ในกำรเลี้ยงผีของไทตำด จะมีประเพณีเลี้ยงที่เรียก กันว่ำ “เลี้ยงใหญ่” สำมปีต่อหนึ่งครั้งที่ชุมชน
บ้ำนผึ้ง โดยมีกวำนจ้ ำเป็นผู้น ำในกำรสื่อสำร ระหว่ำงลูกหลำนชำวตำดกับบรรพชน ซึ่งในงำนนั้น กลุ่มชน
ชำวไทตำดไม่ว่ำจะอยู่ชุมชนใดจะต้องส่งเสบียงอำหำร หรือไม่ก็รวบรวมเงินทองมำช่วย มีส่วนร่วมในกำรจัด
เลี้ยง จัดพิธี ในประเพณีและพิธีกรรมดังกล่ำว โดยกวำนจ้ ำจะเป็นคนสื่อสำรระหว่ำงชำวบ้ำนกับผีบรรพชน 
ในที่นี้หมำยถึง “เจ้ำผ้ำขำวและผีเครือญำติอ่ืนๆ”  

 

ภาพการเลี้ยงผี 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมาก
ขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 
  จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
  หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
เรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพ
และแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 

 



16 

 

 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน  ต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ ติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ             
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่ างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
  ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ ยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็น
ประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่อง
และความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   
  นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม
ภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและ
ครอบคลุม เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติ  

 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับ
การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และมีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ”  โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์   
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
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เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด  
 ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  
และลดความเหลื่อมล้้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม แ ละ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
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ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน
การก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้้าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 ๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ บริการ
ที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ ภาคี 
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้าน การค้า
และการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการ บริการทาง
สังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น   
  อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงท า
ให้มคีวามอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า 
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้านที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก  
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่ งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วมีภาวะขยะล้นเมือง และการ
บริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์  ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท า ให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาด
ประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ  และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า    
  ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญ สรุป
ได้ ดังนี้   
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ - ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบ
เป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทาง
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การพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทย 
แลนด์ ๔.๐ 
  การจัดท าแผนขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังให้ สามารถก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบ

ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ

เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เป้าหมายระยะยาว”  
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  
    พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง”  
  วัตถุประสงค์ : 
    ๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
    ๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
    ๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
    ๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    ๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  เป้าหมายและตัวชี วัด    

  ๑. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  
  ๒ สัดส่วนคนจนลดลง  
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  ๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  ๔. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
  ๕. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่าง 
ยั่งยืน  

 แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้าง
แหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร  

  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
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 าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล  าทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของตนเอง 

ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้
ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 

  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษา
ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาสสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ดก าจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง 
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วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบ
ฐานข้อมลูเพื่อติดตามการท างาน 

  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรมน าร่องในจังหวัดกาสสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร 
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 

   2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตการยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือ
การท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
การส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่ งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

   3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาส  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน 
การแปรรูปผลิตสินค้าในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอ
และมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า
ฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
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สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนมในพ้ืนที่จังหวัด 
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร  
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

   4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูงในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ 
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า 
และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน  
อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ 
และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ  
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ 
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร 
เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน 
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 

   5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาสสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนา
ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาสสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
   8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่
ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขต
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พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และ
ป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
    9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัว
อยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่องเพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
    แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 
พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 
     ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรืออัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยง
สู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนท าง
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่นลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒน า 
ระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้
นักท่องเที่ยว  
     ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาส 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น  
     ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาสสินธุ์  
อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และ
มีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์



26 

 

 

เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของ
ภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน  กิจกรรมทัศนศึกษาของ
โรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  
     ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีสาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีสาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีสาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีสา/ของที่ระลึ ก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีสาอาชีพ  ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีสา วิทยาศาสตร์การกีสา และการบริหารจัดการธุรกิจกีสา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีสา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีสานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
     ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้ น เพ่ือลด
การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 
     ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง  
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน 
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ 
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า 
OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม  
ความสนใจของนักท่องเที่ยวรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่ เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของ
ภาค  
    แนวทางการพัฒนา  
     1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค กลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา  โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
     2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ  การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่ -นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางหลวง  
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     3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  
     4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผัง
เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
    แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง 
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
ที่มีศักยภาพ  
     2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 
๕ (บึงกาส-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
     3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
     
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร                 
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้น  พรมแดนที่จังหวัด
นครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ  ประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม โดยมีเส้นกั้นพรมแดนตามแนวล าน้ าโขง ระยะทาง 246 กิโลเมตร (จังหวัด
มุกดาหาร ระยะทาง 72 กิโลเมตร และจังหวัดนครพนม ระยะทาง 174 กิโลเมตร) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศในกลุ่มอินโดจีนได้ 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
   “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย”   
 ตัวชี วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
   1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพ่ิมร้อยละ 4 
จากปีที่ผ่านมา  
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   2. ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
   3. ร้อยละท่ีลดลงของสัดส่วนหนี้ต่อครัวเรือน ร้อยละ 5 
 เป้าหมายในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  
  พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง  
   1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
   2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
   3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ 
และกีสาสู่นานาชาติ  
   4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่  
 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการทบทวนประเด็นการ
พัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้  
 1. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย  
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
 3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่  
 4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและ 
อาหารปลอดภัย  
 วัตถุประสงค์ :  
   1) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น  
   2) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  
   3) ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 
 แนวทางการพัฒนา : 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ จัดการ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใน
พ้ืนที ่ 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง 
การเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด  
   แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการน้าเพ่ือการเกษตรอย่างบูรณาการเพ่ือการ พัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  
  วัตถุประสงค์ :  
    1) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน  
    2) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 
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  แนวทางการพัฒนา :  
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด  
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอ านวย  ความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐาน  
    แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ ผู้ประกอบการ
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับ 
ภาคธุรกิจในพื นที่  
  วัตถุประสงค์ :  
    1) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น  

2) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้าการลงทุน 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา  
4) สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

 แนวทางการพัฒนา :  
   แนวทางการพัฒนาที่  1 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การ  ลงทุนแก่
ผู้ประกอบการและแรงงานในพ้ืนที่  
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการค้า
การลงทุน  
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ สินค้าและบริการใน
การค้าการลงทุน  
   แนวทางการพัฒนาที่ 4 ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่  
   แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น การจัด
กิจกรรมแบบ New-Normal เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง  
  วัตถุประสงค์ :  
    1) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด  
    2) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีข้ึน  
    3) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    4) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา :  
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
    แนวทางการ พัฒนาที่  2 ส่ ง เ ส ริ ม เ ครื อข่ า ย ให้ เ ข้ า ม ามี ส่ ว น ร่ ว ม ในการรั กษ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง  
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายด้านสังคมในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหา ทาง
สังคมให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2564  
 วิสัยทัศน์ :  

 “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเชียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” 
 ตัวชี วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 “ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น (GPP Per Capita) รอ้ยละ 3 (ฐานปี 60 = 76,000 บาทตอ่
คนตอ่ปี)” 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด มี 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการคา้และการลงทุน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ  

  1.1 พัฒนาคุณภาพ บุคลากร แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน              
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย สินค้า และมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว  

 1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ธรรมชาติ              
เชิงกีสา เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 1.3 การบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมโยง                  
ในท้องถิ่น ในประเทศและต่างประเทศ  

 1.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4  

แผนงาน คือ  
  2.1 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2.2 การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร 

อัจฉริยะ  
  2.3 พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร  
  2.4 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ  
  3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน รองรับการเป็น 

เมืองศูนยก์ลางการคา้ชายแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต-้ตะวันออก 
   3.2 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุนในประเทศภูมิภาคอาเซียนและจีน 
ตอนใต-้ตะวันออก  

 3.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล  
3.5 การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการขนส่ง  
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อัจฉริยะ (Smart Mobility) เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และระบบขนส่ง 
 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 แผนงาน คือ  
  4.1 พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข  
  4.2 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  4.3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการแก้ไขปัญหา  

ความยากจนแบบบูรณาการ  
  4.4 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
  4.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมพ้ืนที่และได้มาตรฐานการให้บริการ  
  4.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)  
  4.7 การพัฒนาและส่งเสริมด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ  
  5.1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน/ชุมชน/ 

ประชาชน ด้านการด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)  
  5.2 เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและความ  

สงบเรียบร้อยในพื้นท่ี  
  5.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง  
  5.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 แผนงาน คือ  
 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์  
 6.2 เสริมสร้างองคค์วามรู้ จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม  
6.3 เสริมสร้างความม่ันคงดา้นทรัพยากรน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์และป้องกันผลกระทบจาก  

อุทกภัยและภัยแล้ง  
6.4 เสริมสร้างมูลคา่และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
6.5 เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

ของจังหวัด  
6.6 การพัฒนาและส่งเสริมดา้นสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) และพลังงาน  

อัจฉริยะ (Smart Energy) 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  (พ.ศ. 2560 – 
2564) 
 วิสัยทัศน์  
   “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 ๒. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงสะดวกและ
ปลอดภัย 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน 
 ๕. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 6.ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
 5.ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

 แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละประเด็นยุทธศาตร์ ดังนี  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีสาและนันทนาการ 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว 
   5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   8. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
   9. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ
ประทับจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
   3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   4. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5. ส่งเสริมการตลาและประชาสมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
   6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนในจังหวัดนครพนม กลุ่ม
จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 
   7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 



33 

 

 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และเพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค 
   2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
และขยายพื้นที่ชลประทาน 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน 
   4. พัฒนาเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
   5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
   6. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา 
   7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
   8. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาด การค้า และการลงทุนใน
ภูมิภาค 
   2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
   3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
   4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
   6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 
  5. ยุทธศษสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนนา 
   1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
   2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
   3. บริหารงานโดยบูรณาการกับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
กับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม
รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนาอยู่ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 
   2. พัฒนาระบบการขนส่ง (L0gistics) 
   3. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
   4. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า 
ประปา อย่างทั่วถึง 
   5. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   6. สนับสนุนการศึกษา อบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
   7. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
   8. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
   9. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   10. ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการพาณิชย์ 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง 
 2.1 วิสัยทัศน์  

“ต าบลเข็มแข็งด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สู่เมืองน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตดี แหล่งบริหารจัดการน้ า
ต้นแบบ พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรวิถีใหม่”   

 2.2 พันธกิจ 
  “พัฒนาต าบลให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีหลุดพ้นจากความยากจน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับและพัฒนาให้ประชาชนเป็นเกษตรกรวิถีใหม่ เพ่ือเพ่ิมรายได้และกระตุ้น
เศรษฐกิจต าบล” 
 2.3 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต   

    4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    5. การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร 
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 2.4 เป้าประสงค์ 
   1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทั่วถึง  

  2) สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท าเกษตร ผลผลิตมีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) ประชาชนได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สู่สังคมมีสุขและความเป็นเมืองน่าอยู่ 

 5) ประชาชนในต าบลบ้านผึ้งมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบกิจการในชุมชน การเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจน 

6) ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐ สู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
   7) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการร่วมคิด ร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตามการท างาน ในฐานะเจ้าของท้องถิ่น 

 2.5 ตัวชชี วัด 
 1) มีถนนที่ก่อสร้างใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 100 เส้น มีการค้าขาย 

และร้านค้าหรือภาคธุรกิจ มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 (เทียบกับปี 2565) 
 2) เกษตรกรมีรายได้ประชาชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 (วัดจากเกณฑ์ จปฐ. 2565) และมีพ้ืนที่ท า

การเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 (เทียบกับปี 2565) 
 3) ประชาชนได้รับการพัฒาอาชีพ อบรมให้ความรู้ ร้อยละ 65 ของจ านวนครือเรือน ปัญหา

อาชญากรรมและลดการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 
 4) ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและมีรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (วัดจากเกณฑ์ 

จปฐ. 2565)  
5) บุคลากรมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการระบบบริหารจัดการภาครัฐ                 

สู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรม
หลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง ร้อยละ 85 และ อบต. ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ   
   6) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม รอ้ยละ 85 ของจ านวน
ครัวเรือน 
 2.6 ค่าเป้าหมาย 

 1) มีถนนที่ก่อสร้างใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 100 เส้น มีการค้าขาย และ
ร้านค้าหรือภาคธุรกิจ มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรเพ่ิมขึ้น 50 ภายในปี 2570 

 2) เกษตรกรมีรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (วัดจากเกณฑ์ จปฐ. 2565) และมีการท า
การเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2570 
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 3) ประชาชนได้รับการพัฒาอาชีพ อบรมให้ความรู้ ร้อยละ 65 ของจ านวนครือเรือน ปัญหา
อาชญากรรมและลดการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2570 

 4) ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและมีรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (วัดจากเกณฑ์ 
จปฐ. 2565) ภายในปี 2570 

5) บุคลากรมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการระบบบริหารจัดการภาครัฐ                 
สู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรม
หลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง ร้อยละ 85 และ อบต. ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ภายในปี 2570 

 6) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 85 ของจ านวน
ครัวเรือน ภายในปี 2570 
 2.7 กลยุทธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง มีกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์            
ที่วางไว้โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุม
ทั่วถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้เกิดคามปลอดภัย 
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน 

1. ก่อสร้าง /ซ่อมแซม /ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ ถนนลูกรัง /ถนนแอสฟัสติก  
2. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย 
3. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานทางเลือก 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย ระบบประปา 
5. ก่อสร้าง / ปรับปรุง งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ   
6. ก่อสร้างงานสาธารณูปโภค สารณูปการ 
7. ติดตั้งไฟกระพริบ สัญญาณจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท าเกษตร ผลผลิตมีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      : พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรให้เกิดความสมดุลของระบบการบริหารจัดการน้ า 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ 
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร 
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 2. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ่อบาดาลพลังงานทางเลือก เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้เ พ่ือ
การเกษตร  

3. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งใน
ระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

4. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่  

5. สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา
เครือขา่ยวิสาหกิจชุมชน 

6. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  
7. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ

ต้องการตลาดรวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญท่ีเป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า 
 8. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในการท าเกษตร 
 9. พัฒนาการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเป็นเกษตรวิถีใหม่ 
 10. ส่งเสริมอาชีพเกษตรทางเลือก 
 11. ส่งเสริม ต่อยอดอาชีพเกษตรสู่การยกระดับรายได้ 
 12. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 13. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง ก่อสร้างฝายเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าตาม
พระราชด าริ 
 14. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ า 
โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชน
มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน รวมถึงการอนรุักษ์พ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และคุณภาพชีวิต   
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน สู่สังคมมีสุขและความเป็นเมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน 
1. การพัฒนาด้านการศึกษา 
2. การพัฒนาบุคคลากรด้านการศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 

และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง    
4. การสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5. การพัฒนาด้านสาธารณาสุขให้มีประสิทธิภาพ สร้างสังคมสุขภาพดี  
6. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
7. การพัฒนา ป้องกัน และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน  
8. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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9. การส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
10. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
11. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมบูรณาการภาคส่วนในการด าเนินการ 
12. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีสาและนันทนาการ 
13. การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ : ประชาชนในต าบลบ้านผึ้งมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบกิจการในชุมชน การเกษตร  

และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community  

Entrepreneur : CE) 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค  

ในพ้ืนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 
 3. ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพ่ือยกระดับรายได้ 
 4. ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5. ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ 
 6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในชุมชน 

7. การส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลงานประเพณปีระจ าหมูบ่้านในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ  

9. โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว กลุ่มหน่วยงานราชการในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เพ่ือ
สร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน  

10. พัฒนาแบรนด์สินค้าและสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยว การต้อนรับคณะหน่วยงานศึกษาดูงาน เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

11. ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มส่วนราชการ กลุ่มสถานศึกษา 
กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาการจัดการภาครฐั การเมือง การบริหาร  
 เป้าประสงค์: มุง่เน้นการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
บูรณาการระบบบริหารจัดการภาครัฐ สู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน 
 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 3. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
 4. ส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมให้ 
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม ร่วมมือกนัในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

5. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีการบริหารจัดการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 

6. พัฒนาการตราข้อบัญญัติต าบลเพ่ือให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
โดยมีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

7. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน 
 9. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และพัฒนาบุคคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. การพัฒนา ปรับปรุงแนวเขตต าบล 

11. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างเขตพ้ืนที่
ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชน  

12. การพัฒนาการบริหารเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) 
  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จะให้
ความสอดคล้องของประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที ่จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการ
เตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้ เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ
ภายในประเทศ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการต าบล 
จึงมุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การบริการ
สาธารณให้ครอบคลุม การพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจภายในต าบล เพ่ือเป็นฐาน
รากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 

        นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยยึดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้งคือ  “ต าบลเข็มแข็ง
ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สู่เมืองน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตดี แหล่งบริหารจัดการน้ าต้นแบบ พัฒนาเศรษฐกิจ 
เกษตรวิถีใหม่” โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งมีจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic 
Position) ดังนี้ 

 1) เป็นต าบลทีป่ระชาชนได้รับบริการสาธารณะ ครอบคลุมทั่วถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 2) เป็นต าบลทีป่ระชาชนท าการเกษตรวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 3) เป็นต าบลทีป่ระชาชนได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 4) เป็นต าบลทีป่ระชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบกิจการในชุมชน เช่นการขายสินค้าทาง
การเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลุดพ้นจากความยากจน 
 5) เป็นต าบลที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
๒.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2567) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  มีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ต าบลเข็มแข็งด้วยการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม สู่เมืองน่าอยู่ 
คู่คุณภาพชีวิตดี แหล่งบริหารจัดการ
น  าต้นแบบ พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตร
วิถีใหม่”   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะและมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
ครอบคลุมทั่วถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว พัฒนาสภาพ แวดล้อมความ
เป็นอยู่ให้เกิดคามปลอดภัย รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
จากการท าเกษตร ผลผลิตมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : 
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรให้เกิดความ
สมดุลของระบบการบริหารจัดการน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคม และคุณภาพชีวิต   

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการ
พัฒนาทุกช่วงวัย คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สู่สังคม
มีสุขและความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ : ประชาชนในต าบล
บ้านผึ้งมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบ
กิจการในชุมชน การเกษตร  และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพื่อให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาการจัดการภาครฐั 
การเมือง การบริหาร  
 เป้าประสงค์: มุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากร กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ บูรณาการระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ สู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 
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ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 
(6+4) 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การสร้างความ
เป็นธรรมและ 

ลดความ
เหลื่อมล้ า ใน

สังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ ป้องกัน 
การทุจริตประพฤติ
มิชอบและ ธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ 
ระบบโลจิ

สติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
 (กลุ่มสนุก) 

การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหาร
ปลอดภัย  

 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การค้า การลงทุนและโลจสิติกส์

ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 

การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดนครพนม 

การพัฒนาคุณภาพ
ทางการทอ่งเที่ยวและ
บริการ  

 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
ค้าและการลงทุน 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

การรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์  
อบต.บ้านผึ้ง 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

การพัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

การปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

เมืองน่าอยู่ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
  

การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
มนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต   
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการจัดการภาครัฐ 
การเมือง การบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี
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ความเชื่อมโยงยุทธเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 /ยุทธศาสตร์การ

พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  /ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม/ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดนครพนม/ 
 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ ง   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. จังหวัดนครพนม 

วิสัยทัศน์ :ต าบลเข็มแข็ง
ด้วยการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วม สู่เมืองน่าอยู่คู่
คุณภาพชีวิตดี แหล่ง
บริหารจัดการน้ าต้นแบบ 
พัฒนาเศรษฐกิจ เกษตร
วิถีใหม่  

วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วิสัยทัศน์ : ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คน
เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” 
 

วิสัยทัศน์ : ครัวอาหาร
ปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิ
สติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุข
ทุกช่วงวัย    
 

วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ 
ประตูเศรษฐกิจสู่อาเชียน
และจีนตอนใต้ - 
ตะวันออก 
 

วิสั ยทัศน์  : เมืองน่ าอยู่  
เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีน
ตอนใต้  ภายใต้ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑) การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ความมั่นคง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้าการลงทุนและโลจิ
สติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 

การพัฒนาการค้าการ
ลงทุน 

เมืองน่าอยู่ 

2) การพัฒนาเกษตรวิถี
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริม การพัฒนาการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การเกษตรและครัวอาหาร
ปลอดภัย 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ ง   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. จังหวัดนครพนม 

3) การพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ สังคม คุณภาพ
ชีวิต 

 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างควม

สุขอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อยางยั่งยืน 

การพัฒฯการท่องเที่ยวเมือง 3 
ธรรม เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน

บ้าน 

การพัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

5) การพัฒนาการจัดการ
ภาครัฐ การเมือง การ
บริหาร 

 

การปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพ่ือสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

การปรับสมดุลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ได้ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนา เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์มาใช้เป็นกรอบและจัดท าเป็นยุทธศาตร์ของการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
   ต าบลบ้านผึ้งเป็นต าบลใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ มีหมู่บ้านจ านวนมากถึง 23 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 117 
ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ระกอบอาชีพท านา ท าสวน และมีอาเสริมจากการจักรสาน การท าเข่งปลาทู
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสอุปสรรคและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของต าบลบ้านผึ้ง รวมทั้งผลการกระท า SWOT ANALYSIS  
ของต าบลบ้านผึ้ง ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพ “ปัจจุบันต าบลบ้านผึ้งมีจุดที่จะต้องการพัฒนา” เพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานต่อไปในอนาคตในการพัฒนาความเจริญได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strengh) มีดังนี้ 
  1.1. เป็นต าบลขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้
หลากหลาย  
  1.2. มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ล าห้วย หนอง ฝายน้ าล้น ในต าบลหลายแห่งเหมาะส าหรับการกัก
เก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร และมีสถานีสูบน้ าในพ้ืนที่ 
  1.3 เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ าด้วยการเติมน้ าลงดินด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินปิด-เปิด 

1.4 มีตลาดขนาดใหญ่ อบต.บ้านผึ้ง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า 
ขายสินค้าในต าบลและต าบลใกล้เคียง 
  1.5 มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพหลายอย่าง เช่น กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านหนองปลาดุก กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมรากไม้บ้านนาโพธิ์ กลุ่มจักสานเข่งปลาทู บ้านวังกระแส 
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านน้อยนาค า หมู่ที่ 19 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก บ้านเทพพนม หมู่ที่ 8 และหนองค าไผ่ 
หมู่ที่ 13 และมีการรวมกลุ่มความเข็มแข็งของชุมชน 
  1.6 มีพ้ืนที่ติดถนนเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าไปยังสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) 
เป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคมทางบก
ของไทย-ลาว-เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ถนน R8) 
  1.7 เป็นพื้นทีอ่ยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  1.8 พ้ืนที่ใกล้สนามบิน และสะดวกต่อการเดินทาง 
  1.9 มีกลุ่มแกนน าชุมชนที่เข้มแข็ง บูรณาการร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน รวมั้งส่วนราชการภายในต าบล 
  1.10 เป็นพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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 2. จุดอ่อน (Weakness)  
  2.1. เกษตรกรไม่มีความรู้ทางวิชาการ และขาดนักวิชาการมาส่งเสริมในเรื่องการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่า 
  2.2 แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ในต าบลยังไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมากตลอดทั้งปีท าให้ช่วง
หน้าแล้งขาดน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2.3 กลุ่มอาชีพต่างๆ มีมากแต่ยังไม่มีความเข้มแข็งขาดความ่อเนื่อง จึงท าให้อ านาจในการ
ต่อรองตลาดน้อยลง  

2.4 ประชาชนในต าบลยังไม่ให้ความส าคัญของการรวมกลุ่ม ยังติดการท าอาชีพแบบบ้านใคร
บ้านมัน ท าให้อ านาจในการต่อรองกับตลาดไม่มี 

2.5 ประชาชนในต าบลยังไม่สนใจและไม่ค่อยให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ซ่ึง
แผนถือเป็นกหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของต าบล 
  2.5 เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล อ าเภอยังไม่ค่อยสะดวก 
  2.6 ขาดงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมและการด าเนินการต่างๆ  
  2.7 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ท าให้การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างท าได้
ยากและไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
 3. โอกาส (Opportunity) มีดังนี้ 
  3.1 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 3.1 นโยบายรัฐบาลในการประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
 3.2 ต าบลบ้านผึ้ง เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่จะมายังจังหวัดนครพนม เป็นโอกาสที่

นักท่องเที่ยวจะแวะชมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนได้  
 3.3 นโยบายจังหวัดนครพนมส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 3.3 มีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือและเป็นพ่ีเลี้ยงในการรวมกลุ่มอาชีพ และกลุ่มการ

ท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มอาชีพท าให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้ 
 3.5 จังหวัดนครพนมมียุทธศาตร์ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ

พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 4. อุปสรรค (Theat) มีดังนี้ 
  4.1 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าท าให้แรงงานเสรีต่างๆ และคนเข้ามาใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ยากต่อการดูแลในเรื่องบริการสาธารณะต่างๆ 
  4.2 เมื่อมีหน่วยงานราชการเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ แต่ยังไม่มีตลาด
รองรับสินค้า 
  4.3 นโยบายรัฐบาลในการประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จะท าให้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน สร้างผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  4.4 จังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอาจเป็นทางผ่าน 
ของเครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศ 
   4.5 การแข่งขันในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวิถีและเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดมีจ านวนมาก เนื่องจาก
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดแห่งวัฒนธรรมและชนเผ่า 
   4.6 กฎหมาย ระเบียบ สั่งการต่างๆ ที่มีมากมายท าให้เป็นข้อจ ากัดให้หน่วยงานราชการเข้า
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมประชาชน 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
 บริบทภายใน 

 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการ
ผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – 
๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้น
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์
รายได้ข้ันต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคน
ต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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ความเหลื่อมล  า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพตดิ 

ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อ

การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 



49 

 

 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

บริบทภายนอก 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อน
ถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดย
การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับ
ประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการ
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เ รี ยกว่ า  Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้ าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้าน
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สถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการ
บริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจาก
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้า
เกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง 
ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย 
(Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียม
กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
ในการพัฒนาให้มา 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
2) การเศรษฐกิจ 

1) แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง -ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 

2 การพัฒนาเกษตร
วิถีใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) ด้านการ
เศรษฐกิจ 

1) แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด -กองช่าง 
-กองคลัง 

3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม คุณภาพชีวิต 

1 ) ด้ านบริห าร
ทั่วไป 
2) บริการชุมชน
และสังคม 

1) แผนงานการศึกษา 
2) แผนงานสาธารณสุข 
3) แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
4) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5) แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุข
ฯ 

-กองช่าง 
-กองคลัง 

4 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1) บริการชุมชน
และสังคม 
2 )  ด้ า น ก า ร
เศรษฐกิจ 

1)  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3) แผนงานการเกษตร 

-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

-กองช่าง 
-กองคลัง 
-กอง
สาธารณสุขฯ 

5 การพัฒนาการ
จัดการภาครัฐ 
การเมือง การ
บริหาร 

1) ด้านบริหาร
ทั่วไป 
2) บริการชุมชน
และสังคม 

1) แผนบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
3) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

-ส านักงานปลัด 
 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กอง
การศึกษาฯ 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

รวม 5 3 10 5 5 



 

 

 



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท)

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงำนเคหะและชุมน          6          960,000       14        5,725,000         2           350,000         2        1,000,000         2           230,000       26          8,265,000
     1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ

       50     81,822,400       34      57,607,600       47      97,812,900       35      49,444,200       28      24,785,360     194      311,472,460

รวม        56     82,782,400       48      63,332,600       49      98,162,900       37      50,444,200       30      25,015,360     220      319,737,460
2) การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
     2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ

         1          500,000         2           500,000         2           600,000         2           600,000         3        1,400,000       10          3,600,000

     2.2 แผนงำนกำรเกษตร        34     22,459,500         8      12,758,700         6        2,030,000         4           330,000         7           730,000       59        38,308,200
รวม        35     22,959,500       10      13,258,700         8        2,630,000         6           930,000       10        2,130,000       69        41,908,200

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม 
คุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงำนกำรศึกษำ        34     19,015,562       34      18,992,912       33      18,952,562       33      18,976,712       33      18,942,562     167        94,880,310
     3.2 แผนงำนสำธำรณสุข          7          790,000         7           790,000         7           790,000         7           790,000         7           790,000       35          3,950,000
     3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์          4          700,000         4           700,000         4           700,000         4           700,000         4           700,000       20          3,500,000
     3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

         6          640,000         6           640,000         6           640,000         6           640,000         6           640,000       30          3,200,000

     3.5 แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

       13       1,100,000       13        1,100,000       13        1,100,000       13        1,100,000       13        1,100,000       65          5,500,000

     3.6 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ

         7       4,015,000         3        2,415,000         2           415,000         3        1,015,000         3           715,000       18          8,575,000

รวม        71     26,260,562       67      24,637,912       65      22,597,562       66      23,221,712       66      22,887,562     335      119,605,310
4) การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว
     4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

         2          150,000         2           150,000         2           150,000         2           150,000         2           150,000       10            750,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 รวม 5 ปียุทธศำสตร์
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท) จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 รวม 5 ปียุทธศำสตร์

     4.2 แผนงำนกำรศษสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

         1          100,000         1           100,000         1           100,000         1           100,000         1           100,000         5            500,000

     4.3 แผนงำนกำรเกษตร          3          200,000         3           200,000         3           200,000         3           200,000         3           200,000       15          1,000,000
รวม          6          450,000         6           450,000         6           450,000         6           450,000         6           450,000       30          2,250,000

5) การพัฒนาการจัดการภาครัฐ 
การเมือง การบริหาร
     5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป          9       1,130,000         9        1,130,000         9        1,130,000         9        1,130,000         9        1,130,000       45          5,650,000
     5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน          4          190,000         4           190,000         4           190,000         4           190,000         4           190,000       20            950,000

     5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน

         2          100,000         2           100,000         2           100,000         2           100,000         2           100,000       10            500,000

รวม        15       1,420,000       15        1,420,000       15        1,420,000       15        1,420,000       15        1,420,000       75          7,100,000
รวมท้ังส้ิน      183   133,872,462     146    103,099,212     143    125,260,462     130      76,015,912     127      51,902,922     729      490,600,970
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แบบ ผ.01/1

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ(บำท)

โครงกำรท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน        21   1,690,000       18     7,970,000       15   1,100,000       15   1,026,000       13        940,000       82      12,726,000

รวม        21   1,690,000       18     7,970,000       15   1,100,000       15   1,026,000       13        940,000       82      12,726,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 รวม 5 ปีโครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายสมพงษ์   แก้วมะ ถึง
ล าห้วยผ้ึง บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 1,000 
เมตร

     300,000   -   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 1,000 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

2 ขยยเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นางรัตนา  สีคะ ถึงบ้าน
นายสนม  บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 500.00 
เมตร

     130,000   -   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 500 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าระหว่าง
บ้านนางรัตนา ถึง บ้าน
นายสนม  บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 200.00 
เมตร

  -        50,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 200 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากหน้าปากซอย ถึง เมรุ
 บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้  ระยะทาง 300 
เมตร

     100,000   -   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 300 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรเส้นหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน
ผ้ึง บ้านนามน หมู่ 6

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ ยาว 500 เมตร   -      130,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 500 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ถนนเข้าทาง
สระใหญ่ บ้านดงสว่าง หมู่
 7

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ ยาว 900 เมตร   -      300,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 900 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้น
นาวาสนา  แสนพิน ถึงนา
นางจันโท   เตจาะจง 
บ้านดอนม่วง หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 
1,300 เมตร

  -   -   -      400,000   - เขตไฟฟ้าขยาย
 1,300 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

8 ขยายเขไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายอาวุธ   เจาะจง 
ถึง บ้านนางสาวเพชร
โกเมน   รุ่งเรืองแสงเพชร
 บ้านดอนม่วง หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 800
เมตร

  -   -   -   -      200,000 เขตไฟฟ้าขยาย
 800 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

9 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านนาย
เพ่ิม  ชาวสวน ถึงบ้าน
นางส าราญ  สารีบุตร 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 160 
เมตร

  -        40,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 160 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

10 ขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หมู่บ้าน จากบ้านนาย
วีรวัฒน์  นิสาวัน ถึงบ้าน
นายเทพา ศรีรี บ้านเทพ
พนม หมู่ 14

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 180 เมตร   -   -        50,000   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 180 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

11 ขยายเขตไฟฟ้าระหว่าง
บ้านนางล าใย   ใจบุญ ถึง
บ้านนายปราณี   พรมศรี 
บ้านเทพพนม หมู่ 14

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 60 เมตร   -   -   -   -        30,000 เขตไฟฟ้าขยาย
 60 เมตร ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

12 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา
บ้านนายประเสริฐ   สิงห์
คะ ถึงท่ีนานายบัวมี   เงิน
จันทร์ บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 300 เมตร      100,000   -   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 300 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

13 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นาท่ี
นานายสีสมร  ลุนลาน ถึง
ท่ีนานายวินิชย์  ตะวงค์ 
บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ยาว 350 เมตร   -      100,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 350 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา 
นานางอนินทิตา   พัน
รักษา ถึง นายบวศร   
เขรยนเสือ บ้านนาโพธ์ิ หมู่
 17

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 
2,000 เมตร

  -      600,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 2,000 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

15 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา 
จากนานายนาวี  พิลาน 
ถึงนานางทองค า   หลาย
ค า บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 17

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 
1,000 เมตร

  -   -      300,000   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 1,000 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

16 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นาจาก
แยกหม้อไฟนายสมพาน  
 บุยเรือง ไปท้ายบ้านนาย
วราวุฒิ   ฝอยทอง

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 150 
เมตร

  -        50,000   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 150 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นาจาก
นานางอนงค์  กะรินรักษ์ 
 ถึงฝายห้วยเซกา บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 22

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 
2,000 เมตร

  -   -   -      600,000   - เขตไฟฟ้าขยาย
 2,000 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายอนันต์   แสงตา บ้าน
หนองเด่ินพัฒนา หมู่ 23

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 800 
เมตร

     200,000   -   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 800 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

19 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายประสิทธ์ิ   ไตรมีแสง 
ถึงนางศศิประภา  วังภูมิ
ใหญ่ บ้านหนองเด่ินพัฒนา
 หมู่ 23

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ

ระยะทาง 453 
มตร

     130,000   -   -   -   - เขตไฟฟ้าขยาย
 453 เมตร 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

กองช่าง

960,000     1,270,000  350,000     1,000,000  230,000     รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายบุญมี ลุน
ลาน ถึง ตลาด หมู่ 1 บ้านผ้ึง
 หมู่ 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร

       101,000   -   -    -   - ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นจากบ้านนางมาย  
 สุขวงค์ ถึงบ้านนางร าไพ   
ทาศรีภู บ้านผ้ึง หมู่ 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร

       200,000   -   -    -   - ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

3 ปรับปรุงถนนลูกรังจากตลาด
 หมู่ 1 ถึง นานายสุรพิน   
ตะวงค์ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า บ้านผ้ึง หมู่ 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร

       160,000   -   -    -   - ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายงอน  น้อยศิริ ถึง
แยกตลาด หมู่ 1 บ้านผ้ึง หมู่
 1

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ยาว 50.00 เมตร   -        140,000   -   -   - รางระบาย คสล. 
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายวินัย   
พมพันธ์ ถึงบ้านนายอุดม
ศักด์ิ  แปทา บ้านผ้ึง หมู่ 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร

  -   -        375,000   -   - ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

6 ปรับปรุงถนนลูกรังจากนา
นายค าสอน   ตะวงษ์  ถึง
หน้าบ้านนายบุญเลิศ   ก้อน
วัน บ้านผ้ึง หมู่ 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

  -   -        220,000   -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากตลาด หมู่ 1 ถึง
บ้านนายเลา  โม้มวล บ้านผ้ึง
 หมู่ 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร

  -    -    -       160,000   -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้านนายอุดมศักด์ิ 
  แปทา ถึงหน้าบ้านนาง
วาสนา   ตะวงค์ บ้านผ้ึง หมู่
 1

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร

  -    -    -    -       250,000 ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

9 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามห้วยผ้ึง จุดวัง
ขอนแดง บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรข้ามห้วย

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร

    1,200,000   -    -    -    -  สะพานตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามห้วยผ้ึง 
ระหว่างนานายวัง   ก้อนวัน
 บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรข้ามห้วย

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร

  -      1,200,000   -    -    -  สะพานตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางเจริญ ถึง 
กุดนาใต้ บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร

  -      1,550,000   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนลูกรังจากนา
นายโป้   แปทา ถึงนานายลา
  แปทา บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

  -    -         180,000   -    -  ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้าง รพ.สต.บ้านผ้ึง 
บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร

  -    -         375,000   -    -  ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

14 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กตลาดชุมชน  หน้า รพ.
สต.บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
พ้ืนท่ีในการขาย
สินค้าได้สะดวก

กว้าง 40.00 เมตร
 ยาว 200.00 
เมตร

  -    -         200,000   -    -  ลานคอนกรีตตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรม

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านนายสัญชัย   
ก้อนวัน บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร

  -    -    -    1,250,000   -  ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

16 ก่อสร้างท่อน้ าลอดเส้นทาง
ฝายกุดนาใต้ บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในพ้ืนท่ีการเกษตร

จ านวน 2 ช่อง   -    -    -       350,000   -  ท่อน้ าลอดตาม
แบบท่ีก าหนด

พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร
ไม่มีน้ าท่วมขัง

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา 
เส้นทางนานายลา   ฝ่ายเพีย
 บ้านผ้ึง หมู่ 2

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ระยะทาง 1,000  
เมตร กว้าง 4 เมตร

  -    -    -    -       180,000 ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวัง
กระแส หมู่ 3

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ระยะทาง 1,000  
เมตร กว้าง 4 เมตร

       180,000   -    -    -    -  ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังกระแส หมู่ 3

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร

       125,000   -    -    -    -  ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังกระแส หมู่ 3

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร

  -         125,000   -    -    -  ถนนตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

21 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
จากบ้านนางอมรรัตน์  ถึง 
บ้านนายอนุชา  ศรีสด บ้าน
วังกระแส หมู่ 4

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 200.00 เมตร   -           80,000   -    -    -  รางระบายน้ า แบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

66



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

22 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน บ้านวังกระแส หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประชาใช้ทุก
ครัวเรือน

จ านวน 1 แห่ง   -         500,000   -    -    -  ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

23 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
จากบ้านนางแกวน   บัวค า 
ถึง สหกรณืหมู่บ้าน บ้านวัง
กระแส หมู่ 4

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 300 เมตร   -    -         120,000   -    -  รางระบายน้ า แบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางบัวไล   
รินทะจะกะ ถึง บ้านนางหนู
รัก   อินแสงแวง บ้านวัง
กระแส หมู่ 4

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว
 350 เมตร

  -    -    -       700,000   -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางนุ่ม   ไตร
จักร์  ถึงบ้านนางอรทัย   อ่ึง
พอง บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร

  -         240,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

26 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางอรทัย   
ถึงบ้านนางสวย บ้านนาโพธ์ิ 
หมู่ 5

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 200 เมตร

  -    -         320,000   -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายค าถุ่น ถึง
บ้านนายด า บ้านนาโพธ์ิ หมู่
 5

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 200 เมตร

  -    -    -       320,000   -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง

28 ปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางเฟ่ือง ถึงบ้านนายสุทิน  
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ระยะทาง 100 
เมตร

  -    -    -    -       200,000 รางระบายน้ า คสล.
 ได้รับการปรับปรุง
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

29 ขยายท่อส่งน้ าประปา ขนาด
 2 น้ิว จากบ้านนายทองปาน
 ถึงบ้านนายสมศักด์ิ   บ้าน
นาโพธ์ิ หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ระยะทาง 500 
เมตร

  -    -    -    -         90,000 ท่อส่งน้ าประปา
ได้รับการขยายตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านผ้ึง ถึงหลัง
วัดโสริน บ้านสุขเจริญ บ้าน
นามน หมู่ 6

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

    3,100,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

31 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านนายพรมมี  
ขายฝ้าย ถึงบ้านนายฉลอง  
อ้วนจี บ้านามน หมู่ 6

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว
 150 เมตร

       300,000   -    -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนหน้าบ้านนายไสว  
 บุษบา ถึงฝายน้ าล้นห้วยดิน
ดาก บ้านนามน หมู่ 6

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 200 เมตร

  -         500,000   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางสุวรรณ   ไชยรา ถึง
บ้านนายวืทยา  เสรษฐกิจ 
บ้านนามน หมู่ 6

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 150 เมตร   -    -         420,000   -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนข้างทางท่ีพักสงฆ์ 
บ้านนามน หมู่ 6

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว
 150 เมตร

  -    -    -       465,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหลังบ้านนายศักด์ิ
ดา   ภู่อ่าง บ้านนามน หมู่ 6

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 150 เมร

  -    -    -    -       375,000 ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

36 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
ซอยข้างบ้านนายมะณี   เดช
สอน ถึงทุ่งนา บ้านดงสว่าง 
หมู่ 7

เพ่ือระบายน้ าม่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 300 เมตร        120,000   -    -    -    -  รางระบายน้ า แบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายถนัด 
เดชสอน บ้านดงสว่าง หมู่ 7

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 130 เมตร

       325,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

38 ปรับปรุงถนนลูกรัง จุดรอบ
ดอนปู่ตา บ้านดงสว่าง หมู่ 7

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 500 เมตร

  -           90,000   -    -    -  ถนนลูกรังปรับปรุง
ตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

39 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดหน้าวัดป่าบ้านดง
สว่าง หมู่ 7

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิด
ความปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว
 225 เมตร

  -    -         360,000   -    -  ถนน คสล.ปรับปรุง
ตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

40 ปรับปรุงท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน ตามแนวเดิมของ
ประปา บ้านดงสว่าง หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ยาว 3,227 เมตร   -    -    -    -       580,860 ท่อประปาได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้
ใช้น้ าประปา
ท่ัวถึง

กองช่าง

41 ก่อสร้างประปาหอสูง บ้าน
เทพพนม หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

จ านวน 1 แห่ง        500,000   -    -    -    -  ประปาหอสูงตาม
แบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

42 ปรับปรุงถนนลูกรังจากนา
นายทวี   บุญโยประการ ถึง 
นานายส ารอง  อุปครุฑ  
บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

 กว้าง 6 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

  -         220,000   -    -    -  ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

43 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายวิรัตน์   
พุมเท่ียง ถึงบ้านนายส ารอง 
 บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 350 เมตร

  -         700,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากฝายญ่ีปุ่น ถึงนา
นายเปร่ือง   ลีลา บ้านเทพ
พนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 500 เมตร

  -    -      1,750,000   -    -  ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายถาวร   
คุณพันธ์  ถึง บ้านนายทัศ   
โพธิราช  บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 6 เมตร ยาว
 200 เมตร

  -    -    -       400,000   -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายสด   กิม 
ถึง บ้านนางราตรี   เพ็งศิลป์ 
 บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร

  -    -    -    -       750,000 ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากทางเข้าตุ๊กตารี
สอร์ท ถึงบ้านนางหนูเล็ก   
อินแสน บ้านดอนม่วง หมู่ 9

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 300 เมตร

       750,000   -    -    -    -  ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

48 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าวัดดอนม่วง 
ถึงหน้าบ้านนางล าฑูรย์  
สอนรมย์ บ้านดอนม่วง หมู่ 9

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 215 เมตร

  -         344,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากเมรุบ้านดอนม่วง 
ถึงบ้านนายธงชัย  ทองเชิด 
บ้านดอนม่วง หมู่ 9

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 50 เมตร

  -    -    -    -       155,000 ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายสุรศักด์ิ   
อารมสวะ ถึงถนนบ้านน้อย
นาค า บ้านสุขเจริญ หมู่ 10

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 350 เมตร

    1,085,000   -    -    -    -  ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

73



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล้กจากบ้านนายพรชัย   
ไตรจักร ถึงบ้านนายไทย   
แสวงนาม บ้านสุขเจริญ หมู่
 10

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 600 เมตร

  -    -      1,500,000   -    -  ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

53 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ตามแยกในหมู่บ้าน บ้านสุข
เจริญ หมู่ 10

เพ่ือเป็นสัญญาณ
เตือนการใช้รถให้
เกิดความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน

 จ านวน 5 จุด   -    -    -       100,000   -  ไฟกระพริบใน
หมู่บ้าน จ านวน 5 
จุด

ประชาชนมี
ไฟเตือน
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้
ถนน

กองช่าง

54 ก่อสร้างศาลาพักญาติและ
ห้องน้ าป่าช้าสาธารณะ บ้าน
สุขเจริญ หมู่ 10

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและให้มีท่ีพัก
ในการท าฌาปนกิจ

จ านวน 1 จุด   -    -    -    -       675,000 ศาลาพักญาติท่ีป่า
ช้าตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมี
สถานท่ีใน
การฌาปนกิจ

กองช่าง

55 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านวิไล   สาวิสิทธ์ิ
 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 127 เมตร

       254,000   -    -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

56 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
สมพร   ต้นโพธ์ิ บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 11

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 200.00 เมตร   -         560,000   -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

57 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เส้นบ้านนายจ ารัส  แสงส่อง
 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 127 เมตร

  -         254,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายค าตัน   
มณเฑียร  บ้านหนองปลาดุก
 หมู่ 11

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 200 เมตร

  -    -         600,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

59 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เส้นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 127 เมตร

  -    -         254,000   -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางอ่อนจันทร์  นามสมดี  
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 200.00 เมตร   -    -    -    -       560,000 รางระบายน้ า คสล.
ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายดาวเรือง 
 ถึงบ้านนางล าดวน บ้านา
โพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 80 เมตร

       160,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

62 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังสู่
ไร่นา นานายวันทา บ้านนา
โพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง4 เมตร ยาว 
400 เมตร

         72,000   -    -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายเรวัฒน์   
จันทนะ ถึงแยกบ้านนายสม
มา บ้านาโพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 120 เมตร

  -         300,000   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านจากร้านสมพร 
  ถึงบ้านนางแวงทอง บ้านา
โพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 120 เมตร

  -    -         300,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

65 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังสู่
ไร่นา เส้นหนองหอย บ้านนา
โพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 600 เมตร

  -    -         108,000   -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านจากร้านสมพร 
  ถึงบ้านนางค าพอง บ้านา
โพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 80 เมตร

  -    -    -       200,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากป้อมยามต ารวจ
ชุมชน ถึง ร้านสมพร    บ้า
นาโพธ์ิ หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 90 เมตร

  -    -    -       225,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

68 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากปากทางถนน 
นครพนม - สกลนคร ถึง 
ศูนย์ลาวอพยพ บ้านนาโพธ์ิ 
หมู่ 12

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 500 เมตร

  -    -    -    -       800,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

69 ติดต้ังไฟรายทางจากแยก
คลองส่งน้ าบ้านนายพลวัฒน์ 
 แก้วนาคผ่อง (ถนนไปบ้า
น้อยนาค า) บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 
12

เพ่ือให้มีแสงสว่างใน
ยามค่ าคืน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

จ านวน 4 จุด        100,000   -    -    -    -  ไฟรายทาง จ านวน 
 5 จุด

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
และมีแสง
สว่างใน
กลางคืน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

70 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากส่ีแยกตลาด หมู่ 1
 ถึงส่ีแยกประปา หมู่ 13 
บ้านผ้ึง หมู่ 13

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5  เมตร ยาว
 150 เมตร

       300,000   -    -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากดอนปู่ตา ถึงท่ีพัก
สงฆ์ ทุ่งสีตาล ช่วงท่ี 1 บ้าน
ผ้ึง หมู่ 13

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5  เมตร ยาว
 250 เมตร

  -         775,000   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากดอนปู่ตา ถึงท่ีพัก
สงฆ์ ทุ่งสีตาล ช่วงท่ี 2 (ต่อ
จากปี 67) บ้านผ้ึง หมู่ 13

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5  เมตร ยาว
 250 เมตร

  -    -         775,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

73 ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน
จากบ้านนายบุญพงษ์   ฝ่าย
เพียร ถึง หนองค้า บ้านผ้ึง 
หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ยาว 500 เมตร   -    -    -         90,000   -  ขยายเขตประปา
ตามแบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

74 ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน
จากดอนปู่ตา ถึง ท่ีพักสงฆ์
ทุ่งสีตาล บ้านผ้ึง หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ยาว 500 เมตร   -    -    -         90,000   -  ขยายเขตประปา
ตามแบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

78



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

75 ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน
จากดอนปู่ตา ถึง หนองค า
ไผ่บ้านผ้ึง หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ยาว 500 เมตร   -    -    -         90,000   -  ขยายเขตประปา
ตามแบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

76 ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน
จากบ้านสมัย   วิชัยสา ถึง
บ้านนางสาวจันทร   ปาลือสี
 บ้านผ้ึง หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ยาว 500 เมตร   -    -    -         90,000 ขยายเขตประปา
ตามแบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายอุทิน   
จันทร์ผัน ถึงบ้านนางสาวนง
นุช   จันทรผัน บ้านเทพพนม
 หมู่ 14

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 56เมตร

       140,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

78 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายแถว ลีลา ถึงบ้าน
นางเทวี  แพงโงม บ้านเทพ
พนม หมู่ 14

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 180 เมตร        504,000   -    -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

79



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

79 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางสมพร   พุทธสีลา 
ถึงบ้านนายสุพัฒ บ้านนาย
ใหม   ยาววัน  บ้านเทพพนม
 หมู่ 14

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 160 เมตร   -         504,000   -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

80 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายถวิล   ถึง
นานางสาวเย็นฤดี   จูมแดง 
บ้านเทพพนม หมู่ 14

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5  เมตร ยาว
 150 เมตร

  -    -    -       300,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

81 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายแถว   
ลีลา ถึงบ้านนายเทวี  แพง
โงมบ้านเทพพนม หมู่ 14

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5  เมตร ยาว
 180 เมตร

  -    -    -    -       360,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

82 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายวีระ   บัวมุลย์ ถึง
บ้านนายพรมมี  แปทา บ้าน
ผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 50 เมตร        140,000   -    -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

80



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

83 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายพรมมี   แปทา ถึง
บ้านนางงอ   ไชยา บ้านผ้ึง 
หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 60 เมตร   -         168,000   -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

84 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางงอ  ไชยา ถึงบ้าน
นายค านวน  ทุมสวนบ้านผ้ึง
 หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 60 เมตร   -    -         168,000   -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนายชัยณรงค์  ตะ
วงค์ ถึงบ้านนายพิภพ  ปาลีสี
  บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 50 เมตร

  -    -         125,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

86 ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางท่ี
พักสงฆ์ผ้ึงหลวงธรรมมาวา
สถึงสะพานข้ามบ้านน้อย
หนองพอก บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 2,500 เมตร

  -    -         450,000   -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

81



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

87 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
ค านวน ถึงบ้านนางช่ืน   ลุน
ลาน บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 60 เมตร   -    -    -       168,000   -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

88 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางตาด า   ลุนลาน ถึงบ้าน
นายชมณี   บรรพบุตร บ้าน
ผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 60 เมตร   -    -    -       168,000   -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายพิภพ   
ปาลีสี ถึงบ้านนายกาลี   แป
ทา  บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4  เมตร ยาว
 50 เมตร

  -    -    -       125,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

90 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายประยงค์   ตะวงค์ ถึง
บ้านนายรณชัย   ตะวงค์  
บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 120 เมตร   -    -    -    -       336,000 รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

82



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

91 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางช่ืน   ลุนลาน  ถึงบ้าน
นายอ้วนจี  บ้านผ้ึง หมู่ 15

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 60 เมตร   -    -    -    -       168,000 รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

92 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
จากบ้านนายผัน   พาบัว ถึง
บ้านนายชัยยุทธ์  สีสงค์ 
บ้านวังกระแส หมู่ 16

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 500 เมตร        200,000   -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายเกรียงไกร 
  ถึงบ้านนายพรสวรรค์  
บ้านวังกระแส หมู่ 16

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 200 เมตร

       620,000   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

94 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายเลิศ   บัว
มูล  ถึงบ้านนาค ามา  นาบุญ
 บ้านวังกระแส หมู่ 16

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 300 เมตร

  -         600,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายปรีชา   
เฮ้าสา ถึงบ้านนายลวย  พิลา
เขียว บ้านวังกระแส หมู่ 16

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 200 เมตร

  -    -    -       620,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

96 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายธีระพงษ์  
 จันทร ถึงบ้านนายบัวเพ็ญ  
 พาบัว บ้านวังกระแส หมู่ 16

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 400 เมตร

  -    -    -    -       800,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

97 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
จากบ้านนายธีระพงษ์  จันทร
 ถึงบ้านนายเกรียไกล บ้าน
วังกระแส หมู่ 16

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 500 เมตร   -    -    -    -       200,000 รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากนานายสีไว   พิลาน
 ถึงนานายนาวี  พิลาน บ้าน
นาโพธ์ิ หมู่ 17

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 50 เมตร

       155,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายเข่ือน จัน
ทาพรม ถึง บ้านนายสมบูรณ์
  แก่งสกุล บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 
17

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 140เมตร

  -    -    -       434,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

100 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางสุข   นิลดอนหวาง 
ถึงบ้านนายมงคล   เพ็ชร์ย้ิม
 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18

เพ่ือระบายน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

ยาว 400 เมตร     1,120,000   -    -    -    -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

101 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เส้นบ้านนายมงคล  เพ็ชร์ย้ิม
 ถึงบ้านนางบุญเพ็ง  แก้วโท
 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 6 เมตร ยาว
 400เมตร

       800,000   -    -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

102 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เส้นบ้านนายก าจัด   การ
ศักด์ิ ถึงบ้านนายบุษศรี  
สุวรรณเพชร บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 18

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 6 เมตร ยาว
 400เมตร

  -         800,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

103 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

ยาว 2,000 เมตร   -    -         360,000   -    -  ขยายเขตประปา
ตามแบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

104 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านสัญญา   รักษาสัตย์ ถึง
บ้านนายกลาง  เครือศรี 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18

เพ่ือระบายน้ าม่วม
ขังในหมู่บ้าน

ยาว 200.00 เมตร   -    -    -       560,000   -  รางระบายน้ า คสล.
 ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วม
ขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

105 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นไปบ้านน้อยนาค า 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

  -    -    -    -       200,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
น้อยนาค า หมู่ 19

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

       310,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
น้อยนาค า หมู่ 19

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

  -    -         310,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
น้อยนาค า หมู่ 19

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

  -    -    -       310,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดบ้านนายอุทัย   ศรี
คลัง ถึงฌาปนกิจสถาน ช่วงท่ี
 1 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 20

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

       310,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดบ้านนายอุทัย   ศรี
คลัง ถึงฌาปนกิจสถาน ช่วงท่ี
 2 (ต่อจากปี 66) บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 20

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

  -         310,000   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าส านักสงฆ์ บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 20

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร

  -    -         434,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายวิเชียร์   
ปรุงโนนราญ ถึงบ้านนาย
วัลลภ   ดวงดี บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 20

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร

  -    -    -       434,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

113 ก่อสร้างก าแพงล้อมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 20

เพ่ือเป็นแนวก้ันเขต
ศาลาและเพ่ือความ
ปลอดภัย

สูง 2 เมตร ยาว 
160 เมตร

  -    -    -    -       300,000 ก าแพง คสล.ตาม
แบบ

เกิดความ
ปลอดภัย

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายโชคชัย  
วังคะอาต ถึงบ้านนางจันทร์
เพ็ญ   ศรีบุญเรือง บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 21

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 170 เมตร

       527,000   -    -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

115 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางบุญมี  บุญ
เรืองนาม ถึงบ้านนายสุคม  
อุณาศรี บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 21

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 90 เมตร

  -         144,000   -    -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากแยกไปถึงบ้าน
นายสมบัติ   เศษสุข บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 21

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 240 เมตร

  -    -         744,000   -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากแยกบ้านนาง
ส ารวย   ไชยตะมาตย์  ถึง
บ้านนายสุระศักด์ิ   สุวรรณ
ไตรย์ บ้านหนองปลาดุก หมู่
 21

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 600 เมตร

  -    -    -  

1,860,000  

  -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางม่ิงขวัญ   
เถาทอง ถึงบ้านนาชูชีพ  
มณีวรรณ บ้านหนองปลาดุก
 หมู่ 21

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 190 เมตร

  -    -    -  

475,000     

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

119 ก่อสร้างประปาพร้อมถังสูง 
บริเวณหลังบ้านพักครู บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 22

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง

จ านวน 1 แห่ง        500,000   -    -    -    -  ประปาหอสูงตาม
แบบ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากตัวเดิม ไปบ้าน
นางอนงค์   กระรินรัตน์  
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 22

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 127 เมตร

  -         317,500   -    -    -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

121 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนางค านอง  
วงษ์แก้ว  บ้านหนองปลาดุก
 หมู่ 22

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

  -    -         200,000   -    -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหลังโรงเรียน
จากบ้านนายสงค์  ถึง โรงสี
ข้าว บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
22

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

  -    -    -    -       250,000 ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายอุทิศ   
โตดสี ถึงห้วยเค บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 22

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร ยาว
 660 เมตร

  -    -      2,046,000   -  ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางพัชรี   
นาจารย์ ถึงบ้านนายสมศรี  
สองสิงห์  บ้านหนองปลาดุก
 หมู่ 22

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว
 610 เมตร

  -    -    -    -    1,525,000 ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

  14,358,000   10,421,500   12,694,000   9,419,000   9,319,860รวมงบประมาณ

91



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร บ้าน
วังกระแส หมู่ 3

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 2 บ่อ   -   -      100,000   -   - บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดต้ังโซล่าเซล์
 บ้านวังกระแส หมู่ 3

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 บ่อ   -   -   -   -      500,000 บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

3 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร บ้าน
ดงสว่าง หมู่ 7

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 2 บ่อ   -   -   -      100,000   - บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

4 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร บ้าน
สุขเจริญ หมู่ 10

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 2 บ่อ   -      100,000   -   -   - บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

5 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 11

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 บ่อ      500,000   -   -   -   - บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 12

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 บ่อ   -   -   -      500,000   - บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

7 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 13

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 บ่อ   -   -   -   -      500,000 บ่อบาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

8 ก่อสร้างประตูปิดทาง
น้ าล้นฝายหนองกะ
เบา บ้านวังกระแส 
หมู่ 16

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 จุด   -   -      500,000   -   - ประตูปิดน้ าตาม
แบบ

น้ าไม่ท่วมขัง
พ้ืนท่ีการเกษตร

กองช่าง

9 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บ้านน้อยนาค า หมู่ 19

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 จุด 
ขนาดกว้าง 10 
เมตร

  -   -   -   -      400,000 ฝายน้ าล้นตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

10 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยเค บ้านหนอง
เด่ินพัฒนา หมู่ 23

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 จุด 
กว้าง 10 เมตร

  -      400,000   -   -   - ฝายน้ าล้นตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

     500,000      500,000      600,000      600,000   1,400,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.2 แผนงานการเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 ขุดลอกสะหนองบัว บ้าน
ผ้ึง หมู่ 1

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใน
ในการเกษตร

กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 80.00 
เมตร

  -   -   -      200,000 สระสามารถกัก
เก็บน้ าได้ ตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

2 ขุดลอกกุดนางดอน บ้าน
ผ้ึง หมู่ 2

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -   -   -      300,000 สระสามารถกัก
เก็บน้ าได้ ตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

5 ขุดลอกห้วยฮ่องเฮือ จาก
นานายบุญตา   อินแสง
แวง ถึง นานายค าสี   ค า
หอม บ้านวังกระแส หมู่ 4

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กว้าง 10 เมตร 
ยาว 300 เมตร

     500,000   -   -   -   - สระสามารถกัก
เก็บน้ าได้ ตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

6 ขุดลอกหนองดินดาก 
บ้านวังกระแส หมู่ 4

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร

  -      300,000   -   -   - สระสามารถกัก
เก็บน้ าได้ ตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

7 ขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์ บ้าน
วังกระแส หมู่ 4

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

 จ านวน 1 แห่ง   -   -   -   -      300,000 สระสามารถกัก
เก็บน้ าได้ ตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

14 ขุดลอกห้วยฮ่องตาตี บ้าน
ผ้ึง หมู่ 13

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กว้าง 10 เมตร 
ยาว 200 เมตร

     500,000   - 

 -  -

  - สระสามารถกัก
เก็บน้ าได้ ตาม
แบบ

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.2 แผนงานการเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

18 โครงการอนุรักษ์ พันธ์ุ
กรรมพืชเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ(อพ.สธ.)

เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธ์ุกรรมมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ี
เหมาะสมโดย
ได้รับการคัดเลือก
จากประชาคม

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ได้ร่วมสนอง
พระราชด าริและ
ได้อนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ิน

มีฐาน
ทรัพยากร
ท้องถ่ินได้รับ
การอนุรักษ์และ
เป็นฐษนการ
เรียนรู้

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

19 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ การบริหาร
จัดการการผลิต 
การท าปุ๋ยหมัก

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ีสนใจ
 23 หมู่บ้าน

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การเกษตรและ
น าไปใช้ได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80

ประชาชน
สามารถน า
ความรู้ไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.2 แผนงานการเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

20 โครงการศูนย์เรียนรู้
ธนาคารน้ าใต้ดินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพ่ือเป็น
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดการบริหาร
จัดการน้ าด้วย
นวัตกรรมธนาคาร
น้ าใต้ดิน 2. เพ่ือ
ให้บริการด้าน
ความรู้ด้านเทคนิค 
วิชาการและการ
เผยแพร่การบริหาร
จัดการน้ าสู่ชุมชน 3.
 เพ่ือสร้างฐานการ
เรียนทางวิชาการ
และพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ในฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิศาสตร์, 
ธรณีวิทยา, อุทกธรณี

ประชาชนได้รับ
ความรู้เร่ืองการท า
ธนาคารน  าใต้ดิน
อย่างท่ัวถึงและเกิด
ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ธนาคารน  าใต้ดิน
เป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ของคนใน
ชุมชนและผู้ท่ีสนใจ

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 มีศูนย์เรียนรู้
ธนาคารน้ าใต้ดิน
 มีการพัฒฯต่อ
ยอดการ
ถ่ายทอดความรู้
สู่การท า
หลักสูตรชลกร
ท้องถ่ินได้มี
หน่วยงานภาคี
เครือข่ายใน
การพันาต่อยอด
เพ่ือสร้างความ
ย่ังยืน

เป็น
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
การบริหาร
จัดการน้ าด้วย
นวัตกรรม
ธนาคารน้ าใต้ดิน

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

  1,130,000      430,000      130,000      330,000      730,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม การ
จัดกิจกรรมนันทนา
และพัฒนาการให้เด็ก

จัดโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 
จ านวน  1  
โครงการ

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เด็กในต าบล
บ้านผ้ึงท้ัง 23 
 หมู่บ้าน

เด็กมีพัฒนา
สมวัยมี
สุขภาพจิตท่ีดี

กอง
การศึกษา

2 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กและนักเรียน
ในสังกัด อบต.บ้านผ้ึง

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอก
สถานท่ี  ให้
สถานศึกษาใน
สังกัด ท้ัง  5  แห่ง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เด็กและ
บุคลากรได้ร่วม
ทัศนศึกษานอก
สถานท่ี ร้อยละ
 80

เด็กและ
บุคลากรได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี
ประสบการณ์
ตรงจากการ
ร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

3 โครงการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษาใน
สังกัด อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือซักซ้อมแผนอพยพ
เด็กหากเกิดเพลิงไหม้
เพ่ือให้บุคลากรใน
ศูนย์มีความรู้ในการ
ปฏิบัติและดูแลปฐม
พยาบาลเด็กให้
ปลอดภัยหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

จัดกิจกรร
ฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพเด็ก
และบุคลากร   
ให้สถานศึกษาใน
สังกัด ท้ัง  5  แห่ง

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เด็กและ
บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม 
อย่างน้อย ร้อย
ละ 80

เด็กและ
บุคลากรมี
ความม่ันใจ
หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

กอง
การศึกษา

4 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
และนักเรียน ใน
สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึงได้มี
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการ

จัดโครงการ
แข่งขันทักษะ 
จ านวน 1  
โครงการ

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เด็กเล็กและ
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อย
ละ 80

เด็กเล็กและ
นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
วิชาการ
อย่างถูกต้อง

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลอบต.
บ้านผ้ึง   
ประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 200 วันๆละ
 20 บาท ค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว) คนละ 1,700  
บาท ค่าหนังสือ คนละ
 200 บาท  ค่า
เคร่ืองแบบ คนละ 
300  บาท ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
200 บาทและค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 430 บาท

โรงเรียน อนุบาล
 สังกัด อบต.บ้าน
ผ้ึง จ านวน 1  
แห่ง

    1,229,400     1,229,400     1,229,400     1,229,400     1,229,400 นักเรียนได้รับ
การการศึกษาท่ี
ได้มาตรฐาน 
และได้รับ
จัดสรร
ค่าใช้จ่ายตาม
หลักเกณฑ์

นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาสมวัย

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ศพด. ในสังกัด อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บ้านผ้ึง  
ประกอบด้วย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  4  แห่ง  
เด็กจ านวน  
330คน

    2,178,000     2,178,000     2,178,000     2,178,000     2,178,000 เด็กได้รับการ
สนับสนุน
การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์

เด็กได้รับ
การพัฒนา
ทุกด้านสมวัย

กอง
การศึกษา

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ศพด.ในสังกัด ส าหรับ
เด็ก 3 - 5 ปี

เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
 ศพด.ในสังกัด ส าหรับ
เด็ก 3 - 5 ปี 
ประกอบด้วย ค่า
หนังสือ คนละ 200 
บาท  ค่าเคร่ืองแบบ 
คนละ 300  บาท ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
200 บาทและค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 430 บาท

เด็ก 3-5 ปี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  4
  แห่ง  จ านวน 
180 คน

       203,400        203,400        203,400        203,400        203,400 เด็กอายุ 3 - 5
 ปี ได้รับการ
สนับสนุนทาง
การศึกษาและ
มีการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพ

เด็กอายุ 3 -
 5 ปี มี
อุปกรณ์
ทาง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพด้าน
การศึกษาท่ีดี
ข้ึน

กอง
การศึกษา

100



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

8 ค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือจัดซ้ือนมให้
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต.บ้านผ้ึง

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล 1 แห่ง

       369,720        369,720        369,720        369,720        369,720 นักเรียนได้ด่ืม
นมทุกคน

นักเรียนมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
สมวัย

กอง
การศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจัดซ้ือนมให้เด็ก 
ศพด.ในสังกัด

เด็กในศพด. 
จ านวน 4  แห่ง

       677,820        677,820        677,820        677,820        677,820 เด็กด่ืมนมทุกคน เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
สมวัย

กอง
การศึกษา

10 ค่าอาหารเสริม(นม)
(โรงเรียน)

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม
นมให้กับ นักเรียน
ระดับอนุบาล-ป.6 
จ านวน 7 โรงเรียน

นักเรียน 1325 
 คน 260 วัน

    2,721,550     2,721,550     2,721,550     2,721,550     2,721,550 นักเรียน ระดับ
อนุบาล-ป.6 
ได้ด่ืมนมทุกคน

นักเรียน 
ระดับ
อนุบาล-ป.6
 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
สมวัย

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

11 อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือจัดจ้างประกอบ
อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
อนุบาล อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือเป็น
ค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

       360,000        360,000        360,000        360,000        360,000 นักเรียนอนุบาล
 อบต.บ้านผ้ึง 
ได้รับอาหาร
กลางวันตาม
เกณฑ์

เด็กมีอนุบาล
มีพัฒนาการ
สมวัย

กอง
การศึกษา

12 อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เพ่ือจัดจ้างประกอบ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือเป็น
ค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

    1,568,000     1,568,000     1,568,000     1,568,000     1,568,000 เด็กเล็กใน
ศูนย์ฯ สังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง 
ได้รับอาหาร
กลางวันตาม
เกณฑ์

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมวัย

กอง
การศึกษา

13 อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

จ านวน 1 แห่ง        206,190        206,190        206,190        206,190        206,190 เด็กได้รับอาหาร
เสริม(นม)ท่ีมี
คุณภาพ

เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
สมวัย

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

14 อาหารเสริม (นม ) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านผ้ึง

จ านวน 4 แห่ง        657,280        657,280        657,280        657,280        657,280 เด็กได้รับอาหาร
เสริม(นม)ท่ีมี
คุณภาพ

เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
สมวัย

กอง
การศึกษา

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
 และผู้เก่ียวข้อง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เก่ียวข้อง 
ในสังกัด อบต. บ้านผ้ึง

จ านวน  5 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000 ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา
และผู้เก่ียวข้อง 
ในสังกัด อบต. 
บ้านผ้ึง ได้รับ
การพัฒนา
อย่างน้อยร้อย
ละ 80

ครู/บุคลากร
ทาง
การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

16 โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็ก
เล็กและเยาวชนให้มี
ความกล้าแสดงออก
และมีคุณภาพ

จ านวน  1  รุ่น          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 เด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน

เด็กและ
เยาวชนมี
พัฒนาการท่ี
ดีข้ึน

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

17 โครงการอบรมอาชีพ
พ้ืนฐานให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบลบ้านผ้ึง

เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ด้านอาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชน

จ านวน  50  คน          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 เด็กได้รับการ
ฝึกทักษะอาชีพ

ท่ีถูกต้อง

เด็กสามารถ
น าความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้

กอง
การศึกษา

18 โครงการ "ท่ีอ่าน
หนังสือท้องถ่ินรักการ
อ่าน"

เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในต าบลบ้านผ้ึงรัก
การอ่าน

จัดโครงการ "ท่ี
อ่านหนังสือ
ท้องถ่ินรักการ
อ่าน" จ านวน  1 
 โครงการ

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ท่ีอ่านหนังสือ 
และมีหนังสือ
อ่านท่ี
หลากหลาย 
จ านวน 1 แห่ง

เด็ก เยาวชน
 และ
ประชาชนมี
ท่ีอ่าน
หนังสือและ
หนังสือท่ี
ทันสมัยและ
หลากหลาย

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

19 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กและนักเรียน
ในสังกัด อบต.บ้านผ้ึง
 มีทักษะชีวิตในด้าน
ความพอเพียง

จัดโครงการ 
จ านวน  1  
โครงการ

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000 เด็ก นักเรียน
และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
สังกัด อบต.
บ้านผ้ึง ร่วม
กิจกรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ 80

เด็ก นักเรียน
และบุคลากร
ใน
สถานศึกษา 
สังกัด อบต.
บ้านผ้ึง 
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงในการ
ร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษา

20 โครงการตรวจสุขภาพ
เด็กและนักเรียน ใน
สถานศึกษา สังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือป้องกัน ควบคุม
และดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กและ
นักเรียน ใน
สถานศึกษา ในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

จัดโครงการ 
จ านวน  1  
โครงการ

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เด็กและ
นักเรียนได้รับ
การตรวจ
สุขภาพทุกคน

เด็กและ
นักเรียนมี
สุขภาพท่ีดี

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

21 โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็กและ
นักเรียน

เพ่ือให้ คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ครู/
บุคลากรทางการศึกษา
 ได้ประชุมช้ีแจงแนว
ทางการการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
การดูแลเด็กและการ
จัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน

จัดประชุม 2  
คร้ัง  ต่อปี
การศึกษา

         31,000          31,000          31,000          31,000          31,000 คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ครู/
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้ประชุมอย่าง
น้อยร้อยละ 80

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
คณะกรรมการ
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง 
ครู/บุคลากร
ทาง
การศึกษา 
ได้ทราบแนว
ทางการการ
ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการ
บริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 
การดูแลเด็ก
และการ
จัดการเรียน
การสอนใน
โรงเรียนเพ่ือ

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

22 โครงการผลิตส่ือการ
เรียนสอน

เพ่ือจัดท าส่ือการเรียน
การสอนตามแผนการ
สอนและแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กและ
นักเรียน

จัดโครงการ 
จ านวน  1  
โครงการ

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000 ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
น้อยร้อยละ 80

เด็กและ
นักเรียนมีส่ือ
การเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย
เหมาะสม
ตามวัย

กอง
การศึกษา

23 โครงการเย่ียมบ้าน
สานสัมพันธ์ชุมชน

เพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองชุมชนและ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

จัดกิจกรรม ปี
การศึกษาละ 2  
คร้ัง

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000 เด็กและ
นักเรียนได้การ
เย่ียมบ้านทุกคน

เกิดสัมพันธ์
อันดีระหว่าง 
เด็ก  นักเรียน
  ผู้ปกครอง 
ชุมชน ครู
และบุคลากร
 ใน
สถานศึกษา 
สักกัด อบต.
บ้านผ้ึง

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

24 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงวิทยาคมในโครงการ
โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
เชิงคุณภาพ ครอบครัว
อบอุ่น

เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 
สร้างครอบครัวท่ี
อบอุ่น และเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

จ านวน ๕๑๒ คน          20,000 นักเรียนมี
โอกาสพัฒนา
ตนเอง ได้
ศึกษาหลัก
ธรรมะทางพุทธ
ศาสนา

นักเรียนมี
โอกาส
พัฒนาตนเอง
 ในด้านการ
ใช้ทักษะด้าน
การส่ือสาร 
ได้ศึกษาหลัก
ธรรมะทาง
พระพุทธศาส
นา

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

25 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงวิทยาคมใน
โครงการฝึกอบรมช่าง
ตัดผมชาย-หญิง

เพ่ือฝึกอบรมและ
ส่งเสริมนักเรียนให้มี
ทักษะอาชีพช่างตัดผม
ชาย-หญิง น าทักษะ
ช่วยเหลือสังคม และ
ใช้ประกอบอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้เล้ียง
ตนเอง และครอบครัว

จ านวน  ๕๑๒ คน  -          20,000 - - - มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง ในด้าน
ทักษะอาชีพ
ช่างตัดผม น า
ทักษะไป
ช่วยเหลือสังคม

นักเรียนมี
โอกาส
พัฒนาตนเอง
 ในด้าน
ทักษะอาชีพ
ช่างตัดผม 
ใช้ประกอ
อาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้
เล้ียงตนเอง 
และช่วยแบ่ง
เบาภาระ
ค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

26 โครงการเพาะเห็ด
นางฟ้าตามแนว
พระราชด าริ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือประกอบ
อาหารกลางวันให้
นักเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจน และบริการ
ความรู้ สู่ชุมชน

เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
และครอบครัวท่ีมี
ปัญหาความยากจน
นักเรียนท่ีมีความสนใจ
 และน ามาประกอบ
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนรวมถึงให้
ความรู้กับประชาชน
ในชุมชนท่ีมีความ
สนใจในการเพาะเห็ด
นางฟ้า

จ านวน 1 
โครงการ

 -  -          20,000  -  - นักเรียนได้รับ
ความรู้ในการ
เพาะเห็ด
นางฟ้าสามารถ
ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว

นักเรียน
ได้รับความรู้
เร่ืองการเพาะ
เห็ดนางฟ้า 
น าผลผลิต
จากการเพาะ
เห็ดนางฟ้า
มาประกอบ
อาหาร
กลางวันได้

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

27 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงวิทยาคมใน
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพ 
การท าขนมเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างงานและ
อาชีพให้กับนักเรียน 
เพ่ิมรายการแก่ตนเอง
และครอบครัว

จ านวน ๑๕๐ คน  -  - - 31,000 - มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง ในด้าน
ทักษะอาชีพ
การท าขนม น า
ทักษะไปใช้
ประกอบอาชีพ

นักเรียนได้
ทักษะอาชีพ
การท าขนม
ได้น าไป
ประกอบ
อาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้
เล้ียงตนเอง 
และครอบครัว

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

28 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงวิทยาคมใน
โครงการส่งเสริม
ความรู้การเล้ียงไก่พันธ์ุ
ไข่ตามแนว
พระราชด าริ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางด้านการ
เล้ียงไก่พันธ์ุไข่

จ านวน ๒๐ คน  -  - - - 15,000 นักเรียนและ
ครอบครัวท่ีมี
ความสนใจ
ได้รับความรู้ใน
การเล้ียงพันธ์ุไข่

นักเรียนและ
ครอบครัวท่ี
มีความสนใจ
ได้รับความรู้
ในการเล้ียง
ไก่พันธ์ุไข่ 
สามารถต่อ
ยอดในการ
ประกอบ
อาชีพและ
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

29 อุดหนุนโรงเรียนดง
สว่างเจริญซิทย์ใน
โครงการห้องสมุดมีชีวิต

เพ่ือกระตุ้นและช้ีน า
นักเรียนให้เกิดความ
สนใจและมีนิสัยรัก
การอ่าน

จ านวน  ๒๐๓ คน          30,000  - - - - นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีแหล่งการ
เรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

กระตุ้นให้
นักเรียน เกิด
ความสนใจ
และมีนิสัยรัก
การอ่านมาก
ข้ึน มีการ
พัฒนาความ
สนใจ และ
ปรับตัวเข้า
หาสังคมได้
อย่างมี
ความสุข

โรงเรียนดง
สว่างเจริญ

วิทย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

30 อุดหนุนโรงเรียนดง
สว่างเจริญวิทย์
โครงการห้องสมุดมีชีวิต

เพ่ือกระตุ้นและช้ีน า
นักเรียนให้เกิดความ
สนใจและมีนิสัยรัก
การอ่าน

จ านวน  ๒๐๕ คน  -          30,000 - - - นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีแหล่งการ
เรียนส าหรับ
ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

กระตุ้นให้
นักเรียน เกิด
ความสนใจ
และมีนิสัยรัก
การอ่านมาก
ข้ึน มีการ
พัฒนาความ
สนใจ และ
ปรับตัวเข้า
หาสังคมได้
อย่างมี
ความสุข

โรงเรียนดง
สว่างเจริญ

วิทย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

31 อุดหนุนโรงเรียนดง
สว่างเจริญวิทย์
โครงการฝึกทักษะ
อาชีพช่างปูกระเบ้ือง

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
 มีความรู้ความสารถ
ทักษะด้านอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้เสริม

จ านวน ๙๐ คน  -  - 30,000         - - มีความรู้และ
ทักษะช่างปู
กระเบ้ือง

นักเรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
ทักษะอาชีพ 
สร้างงาน 
สร้างรายได้
เสริม 
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
ครอบครัวได้

โรงเรียนดง
สว่างเจริญ

วิทย์

32 อุดหนุนโรงเรียนดง
สว่างเจริญวิทย์
โครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพช่างทาสี

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
 มีความรู้ทักษะการ
ทาสีเบ้ืองต้น

จ านวน ๙๐ คน - - - 30,000         - มีความรู้และ
ทักษะการทาสี
เบ้ืองต้น สร้าง
โอกาสและ
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ

นักเรียน มี
ทักษะการ
ทาสีเบ้ืองต้น
 มีทางเลือก
ในการ
ประกอบ
อาชีพ มี
รายได้เสริม
ระหว่างเรียน

โรงเรียนดง
สว่างเจริญ

วิทย์

115



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

33 อุดหนุนโรงเรียนดง
สว่างเจริญวิทย์
โครงการตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พ่อหลวง

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้
เร่ิมฝึกฝนตนเองให้
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน ๙๐ คน -  -  -  -          30,000 ได้รับความรู้
ความเข้าใจหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

นักเรียนมี
ความเข้าใจ
หลักการของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ได้
ฝึกฝนตนเอง
ให้ด าเนิน
ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ตามรอยพ่อ
หลวง

โรงเรียนดง
สว่างเจริญ

วิทย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

34 อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคม
โครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพช่างทาสี

เพ่ือให้นักเรียน ท่ี
สนใจ มีความรู้
ความสามารถด้าน
งานช่างทาสี

จ านวน 100 คน          30,000  - - - - มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานช่าง
ทาสีและ
สามารถน าไปใช้
เป็นพ้ืนฐานใน
การประกอบ
อาชีพ

นักเรียนได้
ความรู้เร่ือง
งานช่างทาสี 
และสามารถ
น าไป
ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียนวัง
กระแส
วิทยาคม

35 อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคมใน
โครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพช่างปู
กระเบ้ือง

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ
ด้านงานปูกระเบ้ือง

จ านวน ๑๐๐ คน  -          30,000 - - - มีทักษะวิชาชีพ
งานช่างปู
กระเบ้ือง 
อบรมครบถ้วน
ตามหลักสูตร

นักเรียนได้
ความรู้ ได้
ทักษะเร่ือง
งานช่างปู
กระเบ้ือง

โรงเรียนวัง
กระแส
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

36 อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคม
โครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพช่างปูน

เพ่ือให้นักเรียน มี
ความรู้ ความสามารถ
ด้านงานช่างปูน

จ านวน ๑๐๐ คน  -  - 30,000 - - มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานช่าง
ปูน

นักเรียนได้
ทักษะงาน
อาชีพช่างปูน
และสามารถ
น าไป
ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียนวัง
กระแส
วิทยาคม

37 อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคมใน
โครงการฝึกทักษะ
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จ านวน ๑๘๐ คน  -  - - ๓๐,๐๐๐ - องค์ความรู้ 
ประสบการณ์ 
ไปขยายผล

นักเรียนได้
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ประสบการณ์
ไปขยายผล
ให้กับ
ครอบครัว 
ชุมชน และ
องค์กร
ภายนอก

โรงเรียนวัง
กระแส
วิทยาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

38 อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคมใน
โครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพช่างเช่ือม

เพ่ือให้นักเรียนฝึก
ทักษะ มีความรู้
ความสามารถด้าน
งานช่างเช่ือม

จ านวน ๑๐๐ คน  -  - - - ๓๐,๐๐๐ ผ่านการอบรม
ครบถ้วนตาม
หลักสูตร มี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
งานช่างเช่ือม

นักเรียนมี
ความรู้เร่ือง
งานช่างเช่ือม
สามารถ
น าไป
ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียนวัง
กระแส
วิทยาคม

39 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญในโครงการ
ส่งเสริมการเล่นดนตรี
พ้ืนบ้านอีสาน

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ภาพทางด้านดนตรี
อีสานพ้ืนบ้านนักเรียน
สามารถเล่นดนตรี
อีสานพ้ืนบ้าน

นักเรียน
ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี
 ๔-๖

         30,000  - - - - ได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ดนตรีอีสาน
พ้ืนบ้าน

นักเรียนเห็น
คุณค่า 
ซาบซ้ึงใน
ดนตรี ได้
แสดงออก
ตาม
ความสามารถ
ของตนเอง
อย่างอิสระ 
และใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์

โรงเรียน
บ้านสุข
เจริญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

40 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญในโครงการ
ฝึกสอนทักษะการท า
ขนม

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพท าขนม

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี
 ๑-๖

  -          20,000 - - - นักเรียนเห็น
แนวทางในการ
ท าขนม รักการ
ท างาน

นักเรียนสนใจ
ในการท า
ขนมชนิด
ต่างๆ และมี
เจตคติท่ีดีต่อ
การท างาน 
สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียน
บ้านสุข
เจริญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

41 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญในโครงการ
ฝึกสอนทักษะท าน้ าพริก

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพท า
น้ าพริกชนิดต่างๆ

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี
 ๑-๖

 -  -          20,000  -  - นักเรียนเห็น
แนวทางในการ
ท าน้ าพริกชนิด
ต่างๆ

นักเรียนทุก
คนเห็น
แนวทางใน
การท า
น้ าพริกชนิด
ต่างๆ ท่ี
นักเรียนสนใจ
 รักการ
ท างาน และมี
เจตคติท่ีดีต่อ
การท างาน 
สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียน
บ้านสุข
เจริญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

42 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญในโครงการ
ฝึกสอนทักษะช่าง
เสริมสวย

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานในการ
เป็นช่างเสริมสวย

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี
 ๑-๖

 -  -  -          20,000  - นักเรียนเห็น
แนวทางในการ
เป็นช่างเสริม
สวย

นักเรียนเห็น
แนวทางใน
การประกอบ
อาชีพเป็นช่าง
เสริมสวย 
และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการ
ท างาน

โรงเรียน
บ้านสุข
เจริญ

43 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญในโครงการ
ฝึกสอนทักษะการปลูก
เห็ดขอนขาว

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานในการ
ปลูกเห็ดขอนขาว

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี
 ๑-๖

 -  -  -  - 20,000 นักเรียนเห็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
ปลูกเห็ดขอน
ขาว

นักเรียนเห็น
แนวทางใน
การประกอบ
อาชีพปลูก
เห็ดขอนขาว
 และมีเจต
คติท่ีดีต่อ
การท างาน

โรงเรียน
บ้านสุข
เจริญ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

44 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงโครงการ
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนเห็น
ความส าคัญ มีความรู้ 
ความเข้าใจและน้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ดอนม่วง

         20,000  -  -  - - ครูและนักเรียน
มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

นักเรียนได้
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์และ
สังคม

โรงเรียน
บ้านดอน
ม่วง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

45 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงในโครงการ
ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
ช่างปูน

เพ่ือให้นักเรียนและ
ประชาชนมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ
ด้านงานช่างปูน

นักเรียน เยาวชน
และประชาชน 
ไม่ต่ ากว่า ๓๐ คน

 -          30,000  -  -  - มีทักษะวิชาชีพ
งานช่างปูน 
อบรมครบถ้วน
ตามหลักสูตร

นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู้เร่ือง
งานช่างปูน 
ได้ทักษะ
วิชาชีพช่าง
ปูน และ
สามารถ
น าไปใช้
ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียน
บ้านดอน
ม่วง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

46 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพช่างทาสี

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ทักษะการทาสี สร้าง
โอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ

จ านวน ๔๐ คน  -  -          20,000  -  - มีความรู้และ
ทักษะอาชีพ
ช่างทาสีมากข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างาน 
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
บ้านดอน
ม่วง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

47 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพท า
ขนมหวาน

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ทักษะการท าขนม
หวาน เพ่ือสร้าง
โอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ

จ านวน ๔๐ คน  -  -  -          20,000  - มีความรู้และ
ทักษะอาชีพท า
ขนมหวานมาก
ข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างาน และ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
บ้านดอน
ม่วง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

48 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพท า
กระเป๋าผ้า

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ทักษะการท าประเป๋า
ผ้าเพ่ือลดการท าลาย
ส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๔๐ คน  -  -  -  - 20,000 มีความรู้และ
ทักษะอาชีพท า
กระเป๋าผ้ามาก
ข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างานและ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
บ้านดอน
ม่วง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

49 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยาคาร
ในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพช่างปูกระเบ้ือง

เพ่ือต่อยอดการฝึก
ทักษะช่างปูกระเบ้ือง
ของนักเรียนให้ดีย่ิงข้ึน
 และสร้างโอกาสใน
การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

จ านวน ๑๔๕ คน          53,000  - - - - มีความรู้และ
ทักษะอาชีพ
ช่างปูกระเบ้ือง
มากข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างาน และ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
ชุมชน
นามน
วิทยาคาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

50 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยาคาร
ในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพทาสี

เพ่ือต่อยอดการฝึก
ทักษะช่างทาสีของ
นักเรียนให้ดีย่ิงข้ึน 
และสร้างโอกาสใน
การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

จ านวน ๑๓๐ คน

-

         40,000

-

- - มีความรู้และ
ทักษะอาชีพ
ช่างทาสีมากข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างาน 
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
ชุมชน
นามน
วิทยาคาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

51 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยาคาร
ในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพทาสี

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ทักษะการทาสี เพ่ือ
สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ

จ านวน ๑๓๐ คน  -  - ๔๐,๐๐๐  -

-

มีความรู้และ
ทักษะอาชีพ
ช่างทาสี

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างาน และ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
ชุมชน
นามน
วิทยาคาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

52 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยาคาร
ในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพช่างปูกระเบ้ือง

เพ่ือต่อยอดการฝึก
ทักษะช่างปูกระเบ้ือง
ของนักเรียนให้ดีย่ิงข้ึน
 และสร้างโอกาสใน
การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

จ านวน ๑๔๕ คน  -  -  -          53,000  - มีความรู้และ
ทักษะอาชีพปู
กระเบ้ืองมากข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างาน และ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
ชุมชน
นามน
วิทยาคาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

53 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยาคาร
ในโครงการธนาคารรี
ไซเคิล

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตส านึกใน
การรักความสะอาด 
เพ่ือจัดท าธนาคารขยะ
 และรู้จักอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม

จ านวน ๒๓๐ คน   -   - -  -          35,000 นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
รักษา
สภาพแวดล้อม

นักเรียนมี
จิตส านึกใน
การรักความ
สะอาด 
นักเรียนมี
รายได้
ระหว่างเรียน
จากการขาย
ขยะ และ
รู้จักอนุรักษ์
สภาพแวดล้อ
ม

โรงเรียน
ชุมชน
นามน
วิทยาคาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

54 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงในโครงการส่งเสริม
ทักษะช่างตัดผม

เพ่ือให้นักเรียนรู้
วิธีการตัดผมต่างๆ น า
ความรู้หลักการงาน
อาชีพการตัดผมมา
ปฏิบัติจริง และ
เพ่ือให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน

จ านวน ๘๐ คน          26,000  -  -  -  - ได้รับความรู้ใน
วิชาการตัดผม

นักเรียนได้
ทักษะในการ
ตัดผม 
สามารถ
ให้บริการใน
การตัดผมได้
 และมีรายได้
ระหว่างเรียน

โรงเรียน
บ้านผ้ึง

55 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงในโครงการส่งเสริม
ทักษะช่างตัดผม

เพ่ือให้นักเรียนรู้
วิธีการตัดผมต่างๆ น า
ความรู้หลักการงาน
อาชีพการตัดผมมา
ปฏิบัติจริง และ
เพ่ือให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน

จ านวน ๘๐ คน  -          26,000  -  - - ได้รับความรู้ใน
วิชาการตัดผม

นักเรียนได้
ทักษะในการ
ตัดผม 
สามารถ
ให้บริการใน
การตัดผมได้
 และมีรายได้
ระหว่างเรียน

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

56 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงในโครงการช่างจัด
สวนหย่อม

เพ่ือให้นักเรียนได้
ทักษะ ความรู้ในเร่ือง
การจัดสวนหย่อม

จ านวน ๘๐ คน   -   - 26,000 - - นักเรียนมี
ความรู้ในการ
จัดสวนหย่อม
มากข้ึน

นักเรียนมี
ความรู้ใน
เร่ืองการจัด
สวนหย่อม 
ได้ฝึกทักษะ
ในเร่ืองการ
จัดสวนหย่อม
 และฝึก
อาชีพเสริม
ให้กับนักเรียน

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

57 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงในโครงการช่างจัด
สวนหย่อม

เพ่ือให้นักเรียนได้
ทักษะ ความรู้ในเร่ือง
การจัดสวนหย่อม

จ านวน ๘๐ คน  -  -  - 26,000  - นักเรียนมี
ความรู้ในการ
จัดสวนหย่อม
มากข้ึน

นักเรียนมี
ความรู้ใน
เร่ืองการจัด
สวนหย่อม 
ได้ฝึกทักษะ
ในเร่ืองการ
จัดสวนหย่อม
 และฝึก
อาชีพเสริม
ให้กับนักเรียน

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

58 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงในโครงการช่างจัด
สวนหย่อม

เพ่ือให้นักเรียนได้
ทักษะ ความรู้ในเร่ือง
การจัดสวนหย่อม

จ านวน ๘๐ คน  -   -  - - 26,000 นักเรียนมี
ความรู้ในการ
จัดสวนหย่อม
มากข้ึน

นักเรียนมี
ความรู้ใน
เร่ืองการจัด
สวนหย่อม 
ได้ฝึกทักษะ
ในเร่ืองการ
จัดสวนหย่อม
 และฝึก
อาชีพเสริม
ให้กับนักเรียน

โรงเรียน
บ้านผ้ึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

59 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังกระแสในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพการท า
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

เพ่ือฝึกอบรมความรู้
ทักษะเก่ียวกับการท า
พรมเช็ดเท้าจากเศษ
ผ้า ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และส่งเสริม
อาชีพให้มีรายได้เสริม

จ านวน ๑๐๐ คน          25,000  - - - - ได้ทักษะอาชีพ
ท าพรมเช็ดเท้า
จากเศษผ้ามาก
ข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการท า
 และ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
บ้านวัง
กระแส

60 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังกระแสในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพช่างทาสี

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน มีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะด้านอาชีพให้
สามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้เสริม

จ านวน ๑๐๐ คน  -          30,200  -  -  - สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ช่างทาสีของ
ตนเองได้มากข้ึน

นักเรียนมี
ทักษะในการ
ท างาน มีเจต
คติต่อการ
ท างานและ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
บ้านวัง
กระแส
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองปลาดุกใน
โครงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้าน
ดนตรีพ้ืนเมือง

เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านดนตรี
พ้ืนเมือง

เด็กและเยาวชน
ในต าบลบ้านผ้ึง
ไม่น้อยกว่า 50 
คน

         50,000 ร้อยละ ๘๐ 
เด็กและเยาวชน
ในต าบลสนใจ
เล่นดนตรี
พ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึน

เด้กและ
เยาวชนใน
ต าบลบ้านผ้ึง
มีความสนใจ
ในการเล่น
ดนตรี
พ้ืนเมืองมาก
ข้ึน

โรงเรียน
บ้านหนอง
ปลาดุก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

61 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองปลาดุกใน
โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้นักเรียนรู้และ
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง

ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนใน
โรงเรียน

  -          35,150  -          35,150  - ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนได้น า
ความรู้มาปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน 
และนักเรียน 
ได้น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
บูรณาการ
การจัดการ
เรียนการ
สอนกับการ
จัดกิจกรรม
ลดเวลา
เรียนข เพ่ิม
เวลารู้ ใน
โรงเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม

โรงเรียน
บ้านหนอง
ปลาดุก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานการศึกษา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

62 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองปลาดุกใน
โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้อาชีพ
ช่างทาสี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถ
ด้านงานช่างทาสี และ
สามารถน าไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพได้

จ านวน ๑๐๐ คน  -          35,000  -          35,000 น าไปเป็น
พ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ
ร้อยละ ๘๐

นักเรียนได้
ฝึกทักษะ
ช่างทาสี 
สามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ 
เกิดเป็น
ทักษะฝีมือ 
ต่อยอดเพ่ือ
ใช้ประกอบ
อาชีพได้

โรงเรียน
บ้านหนอง
ปลาดุก

63 ค่าอาหารเสริมนม
นักเรียนในสังกัด สพฐ.

เพ่ือเป็นค่าอาหาร
เสริมนมนักเรียนสังกัด
 สพฐ 7 แห่ง

โรงเรียนประถม 
7 แห่ง

    2,594,202     2,594,202     2,594,202     2,594,202     2,594,202 อาหารเสริมนม
ท่ีมีคุณภาพ

นักเรียนมี
พัฒนาการ
สมวัย

กอง
การศึกษา

64 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ประถม 7 แห่ง

เพ่ือเป็นค่าจัดหา
อาหารกลางวันให้
นักเรียนระดับ 
อนุบาล-ป.6 ให้แก่
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 7 โรงรียน

นักเรียน 1,330
 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 
200 วัน

    5,320,000     5,320,000     5,320,000     5,320,000     5,320,000 นักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ

นักเรียนมี
พัฒนาการ
ตามวัย

โรงเรียน
ประถม 7 

แห่ง

  19,015,562   18,992,912   18,952,562   18,976,712   18,942,562รวมงบประมาณ

140



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบล้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.2 แผนงานสาธารณสุข

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าน

เพ่ือให้ความรู้และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับประชาชน

จ านวน 23 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000        150,000 ไม่เกิดโรคและการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบล

ประชาชนมี
ความรู้ใน
การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

ประชาชนต าบล
บ้านผ้ึง

       30,000        30,000        30,000        30,000          30,000 การจัดกิจกรรม 1 
คร้ัง

ประชาชนมี
ความรู้และ
เข้าใจในโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการอบรมและรณรงค์
ให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ
และโรคระบาด

เพ่ือให้ความรู้ เร่ือง
โรคติดต่อและโรค
ระบาดแก่ประชาชน

ประชาชนต าบล
บ้านผ้ึง

       40,000        40,000        40,000        40,000          40,000 การจัดกิจกรรม 1 
คร้ัง

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถ
ป้องกันโรค
ระบาดได้

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการอบรมและตรวจ
สารเสพติด อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองสารเสพติดและ
ตรวจสารเสพติดใน
พนักงาน

พนักงานส่วนต าบล
 พนักงานจ้าง อบต.
บ้านผ้ึง

       30,000        30,000        30,000        30,000          30,000 พนักงานได้ตรวจ
สารเสพติด

พนักงาน
ปลอดสาร
เสพติด

กอง
สาธารณสุข

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบล้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.2 แผนงานสาธารณสุข

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

5 โครงการต าบลสะอาด
ปลอดภัยไร้ขยะ

เพ่ือจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day ลด
ปริมาณขยะและสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด

จ านวน 600 คน 40,000 40,000 40,000 40,000          40,000 ประชาชนมีส านึก
ในการรักษาความ
สะอาด

พ้ืนท่ีต าบล
สะอาดและ
ลดปริมาณ
การท้ิงขยะ

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการอบรมการก าจัด
ขยะมูลฝอย

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี และ
ท าลายขยะได้ถูกหลัก

จ านวน 115 คน        40,000        40,000        40,000        40,000          40,000 ประชาชนมีความรู้
และเกิดจิตส านึก
ในการบริหาร
จัดการขยะ

ประชาชนท้ิง
ขยะและ
ก าจัดขยะได้
ถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

7 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 23 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 
บาท

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

23 หมู่บ้าน      460,000      460,000      460,000      460,000        460,000 หมู่บ้านได้รับการ
อุดหนุนฯ 23 
หมู่บ้าน

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข
ท่ีมีคุณภาพ

กอง
สาธารณสุข

     790,000      790,000      790,000      790,000        790,000รวมงบประมาณ

142



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
เด็กด้อยโอกาส ใน
สถานศึกษา สังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือเหมารถรับ-ส่ง
เด็ก ด้อยโอกาสใน 
สังกัด อบต.บ้านผ้ึง

จ านวน 12 เดือน      250,000      250,000      250,000      250,000      250,000 เด็กด้อยโอกาศ
มีรถรับส่ง

เด็กเกิด
ความ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแม่วัยรุ่นและ
ครอบครัว

เพ่ือให้ผู้ปกครอง    
 มีความรู้ ทักษะ
ส่ือสารใครอบครัว
จัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับแม่วัยรุ่นท่ี
ต้ังครรภ์ท่ีประสบ
ปัญหาการต้ังครรภ์ต

แม่วัยรุ่นอายุไม่เกิน
20ปี และ 
ผู้ปกครองเด็ก    ใน
พ้ืนท่ีต าบลบ้านผ้ึง 
60 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แม่วัยรุ่นท่ี
ประสบปัญหา
ได้รับการ
ปกป้อง
คุ้มครองและ
สวัสดิการตาม
ความเหมาะสม

แม่วัยรุ่นท่ี
ประสบปัญหา
ได้รับการ
ปกป้อง 
คุ้มครอง มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลเล้ียงดู
บุตร

ส านักปลัด 
       (งาน
สวัสดิการฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กด้อย
โอกาสในชุมชน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขค้น

เด็กด้อยโอกาสใน
พ้ืนท่ีต าบลบ้านผ้ึง 
จ านวน 5๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000       เด็กด้วยโอกาส
ได้รับการ
พัฒนา จ านวน
 50 คน

เด็กด้อย
โอกาสมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน ได้รับ
โอกาสทาง
สังคม

ส านักปลัด 
       (งาน
สวัสดิการฯ)

4 ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือ
นักเรียนซ่ึงเป็นผู้
ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส

๑. เพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาผู้ท่ีมีความ
ประพฤติดี     มีผล
การเรียนดี มีจิต
อาสา       แต่
ยากจน

นักเรียน/นักศึกษา/
ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านผ้ึง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000     นักเรียน 
นักศึกษาท่ีมี
ฐานะยากจน 
ได้มี
ทุนการศึกษาไว้
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 
จ านวนไม่ต่ า
กว่า ๒๐ คน

นักเรียน/
นักศึกษา 
ได้รับ
การศึกษา
ต่อเน่ือง

ส านักปลัด 
       (งาน
สวัสดิการฯ)

     700,000      700,000      700,000      700,000      700,000รวมงบประมาณ

144



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการอบรมค่าย
ผู้น าเยาวชนสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

จัดประชุมสัมมนา จัด
กิจกรรมให้ความรู้ทารง
ด้านวิชาการและรณรงค์ 
เพ่ือให้เกิดการร่วมคิดร่วม
ท า การแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านผ้ึง 
จ านวน 75 คน

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 เด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านผ้ึง เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการฯ เป็น
จ านวน 75 คน

เด็กและเยาวชนมี
การเป็นผู้น าท่ีมี
คุณธรรม

ส านักปลัด 
(งาน
สวัสดิการฯ)

2 โครงการฝึกอบรม
นักประชาธิปไตยรุ่น
เยาว์

เพ่ือจุดประกายความคิด 
สร้างทักษะการเป็นผู้น า 
ภาวะความเป็นผู้น าท่ีมี
จิตส านึกของเด็กและ
เยาวชน

เด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนท่ีต าบล
บ้านผ้ึง 
จ านวน 150 
คน

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโรงการ มี
ความคิด สร้าง
ทักษะและมีความ
เป็นผู้น า

 เยาวชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรง เป็นประมุข  
ได้ตระหนักใน
หน้าท่ีความเป็น
พลเมือง และวิถี
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด 
(งาน
สวัสดิการฯ)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

3 โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชน 
อาสาท าดีเพ่ือพัฒนา
ต าบลบ้านผ้ึง

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
กระบวนการ การจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ สร้างจิตส านึก
และปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ

เด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนท่ีต าบล
บ้านผ้ึง 
จ านวน 150 
คน

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโรงการ มี
ความคิด สร้าง
ทักษะและมีความ
เป็นผู้น า

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้กระบวนการ
 การจัดกิจกรรม
เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีจิต
สาธารณะ

ส านักปลัด 
(งาน
สวัสดิการฯ)

4 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและะ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
 เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการะผู้ด้อยโอกาสใน
เขตต าบลบ้านผ้ึง

ประชาชน
ต าบลบ้านผ้ึง
หมู่ท่ี 1-23

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนต าบล
บ้านผ้ึงมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน     ร้อย
ละ80

ประชาชนสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด  
      (งาน

สวัสดิการฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

5 โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านผ้ึง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านผ้ึง

ผู้สูงอายุต าบล
บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 
1-23

     250,000      250,000      250,000      250,000      250,000 ผู้สูงอายุต าบลบ้าน
ผ้ึงได้รับส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
และบทบาททาง
สังคม ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุต าบล
ส่งเสริมการใช้
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ในการมีส่วนร่วม
ทางสังคม

ส านักปลัด  
     (งาน

สวัสดิการฯ)

6 โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ผู้สูงอายุ

ประชาชน
ต าบลบ้านผ้ึง
หมู่ท่ี 1-23

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 ผู้สูงอายุสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญาให้
ลูกหลานและ
ประชาชนท่ัวไปได้
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุได้
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสู่
ประชาชนท่ัวไป

ส านักปลัด  
     (งาน

สวัสดิการฯ)

     640,000      640,000      640,000      640,000      640,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ปีใหม่ไทย

เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี

โครงการวัน
สงกรานต์ 1 
โครงการ

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 ประชาชนเข้าร่วม
จ านวน 23 หมู่บ้าน

ประเพณีคงอยู่
สืบไปสร้างความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน

กองศึกษา

2 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี

โครงการลอยกระทง
 1 โครงการ

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ประชาชนเข้าร่วม
จ านวน 23 หมู่บ้าน

ประเพณีคงอยู่
สืบไปสร้างความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน

กองศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีบุญบ้ังไฟ

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

จ านวน 1 โครงการ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 ประชาชนเข้าร่วม
จ านวน 23 หมู่บ้าน

ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาน

กองศึกษา

4 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่ดาว

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญแห่ดาว

มีงานประเพณีต่างๆ
 ในต าบลคงอยู่สืบไป

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชนเข้าร่วม
หมู่ 10 , 6

ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถ่ินให้คง
อยู่สืบไป

กองศึกษา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

5 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีบุญผะ
เหวด

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด

มีงานประเพณีต่างๆ
 ในต าบลคงอยู่สืบไป

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชนเข้าร่วม
ต าบลบ้านผ้ึง

ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถ่ินให้คง
อยู่สืบไป

กองศึกษา

6 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา

เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมโครงการ
งานประเพณีสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา

มีงานประเพณีต่างๆ
 ในต าบลคงอยู่สืบไป

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชนเข้าร่วม
ต าบลบ้านผ้ึง

ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถ่ินให้คง
อยู่สืบไป

กองศึกษา

7 โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา วัน
มาฆบูชา

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
วันส าคัญทางศาสนา

วันส าคัญทางศาสนา
ในต าบลคงอยู่สืบไป

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 ประชาชนเข้าร่วม
ต าบลบ้านผ้ึง

ชุมชนให้
ความส าคัญใน
พุทธศานา

กองศึกษา

8 โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา วันวิ
สาฆบูชา

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
วันส าคัญทางศาสนา

วันส าคัญทางศาสนา
ในต าบลคงอยู่สืบไป

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 ประชาชนเข้าร่วม
ต าบลบ้านผ้ึง

ชุมชนให้
ความส าคัญใน
พุทธศานา

กองศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

9 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือสืบสนและอนุ
รักษืภูมิปัญญาท้องถ่ิน

จ านวน 1  โครงการ        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ภูมิปัญญาท้องถ่ินมี
การอนุรักษ์ให้คงอยู่

ประเพณีคงอยู่
สืบไปสร้างความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน

กองศึกษา

10 โครงการบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลบ้านผ้ึง

จ านวน 1  โครงการ        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 มีการบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อนตาม
โครงการ

เด็กและเยาวชน ได้
เรียนรู้หลักธรรมค า
สอนในพุทธศาสนา
พร้อมท้ังได้แนว
การด ารงชีวิตใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความสุข

กองศึกษา

11 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลบ้านผ้ึง

เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา จัดการแข่งขัน
กีฬาสร้างความ
สามัคคีในต าบล

จ านวน 1 โครงการ      400,000      400,000      400,000      400,000      400,000 หมู่บ้าน ประชาชน
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชน เยาวชน
 มีทักษะในการเล่
กีฬา เกิดความ
สามัคคีในต าบล

กอง
การศึกษา

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมืองนครพนมใน
จัดการงานวันรวมชนเผ่า

เพ่ือร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

ชนเผ่าในอ าเภอ
เมืองนครพนม

จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

วัฒนธรรมชนเผ่า
คงอยู่และเป็นท่ี
รู้จักของเยาวชน

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมืองนครพนม ใน
การจัดท าเรือไฟประเพณี
ไหลเรือไฟ

เพ่ือให้ชุมชนเล็งเห็น
ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

จ านวน 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อ าเภอเมือง
นครพนมมีเรือไฟ
ร่วมงานประเพณี

ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาน
ของท้องถ่ินให้คง
อยู่สืบไป

กอง
การศึกษาฯ

  1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.
บ้านผ้ึง

เพ่ือปรับปรุงภิทัศน์ให้
มีความสวยงามและ

ปลอดภัย

จ านวน 5 แห่ง      300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแบบ

เด็กมี
พัฒนาการท่ี
ดีและมีความ

ปลอดภัย

กองศึกษา

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ในศพด.และ
สถานศึกษาในสังกัด

เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา
 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้างและท่ีดิน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และสถานศึกษาใน
สังกัด

จ านวน  5 แห่ง      115,000      115,000      115,000      115,000      115,000 สถานท่ี อุปกรณ์ 
ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน

เด็กนักเรียน 
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

3 ก่อสร้างอาคารอาคาร
เรียนอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือเป็นการขยาย
อาคารเรียนและให้
เด็กมีพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

จ านวน 1 หลัง 2,000,000 2,000,000  -  -  - อาคารเรียนส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาล จ านวน 1 
หลัง

นักเรียนมี
อาคารเรียนที
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ศพด.อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือให้เด็กและ
บุคลากรมีอการเรียน
ท่ีปลอดภัย

จ านวน 1 หลัง      300,000   -   -   -   - อาคารเรียนมีความ
ม่ันคงปลอดภัย 1 
หลัง

นักเรียนมี
อาคารเรียนที
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

5 ก้ันห้องเรียนใน ศพด.ผ้ึง
หลวง

เพ่ือให้มีห้องเรียนเพ่ิม
มากข้ึน

จ านวน  2 ห้อง      500,000   -   -   -   - เด็กมีห้องเรียนเพ่ิม
มากข้ึน

เด็กมี
ห้องเรียน
เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

6 ก้ันห้องเรียนใน ศพด.บ้าน
หนองปลาดุก

เพ่ือให้มีห้องเรียนเพ่ิม
มากข้ึน

จ านวน  2 ห้อง      500,000   -   -   -   - เด็กมีห้องเรียนเพ่ิม
มากข้ึน

เด็กมี
ห้องเรียน
เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

7 ปรับปรุงเมรุและศาลาพัก
ญาติ เมรุบ้านนาโพธ์ิ บ้าน
นาโพธ์ิ หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีท่ี
ประกอบศาสนพิธี
งานฌาปนกิจ

จ านวน 1 แห่ง      300,000   -   -   -   - เมรุได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนใช้
เมรุได้

กองช่าง

8 ปรับปรุงศาลาพักญาติ 
ก่อสร้างห้องน้ า ป่าช้า
สาธารณะประโยชน์ บ้าน
ดงสว่าง หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท าพิธี
ฌาปนกิจศพท่ีสะดวก
ข้ึน

จ านวน 1 แห่ง   -   -   -   -      300,000 ศาลาพักญาติท่ีป่า
ช้าปรบปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรม

กองช่าง

9 ก่อสร้างเมรุ บ้านน้อยนา
ค า หมู่ 19

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดฌาปกิจ

จ านวน 1 แห่ง   -   -      600,000   - เมรุได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบ

ประชาชนมี
สถานท่ี
ฌาปนกิจ

กองช่าง

  4,015,000   2,415,000      415,000   1,015,000      715,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ ท่ี 3 การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     4. ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
          4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการยกระดับการ
จักรสานเข่งปลาทูสู่
การสร้างรายได้

เพ่ือยกระดับและให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ประกอบอาชีพเสริม
การท าเข่งปลาทู

บ้านวังกระแส 
หมู่ 3,4,16

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 อบรมการ
ยกระดับการท า
เข่งปลาทูจ านวน
 1 โครงการ

สามารถเพ่ิม
รายได้เสริม
ให้กับประชาชน

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
อบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน ในต าบล
บ้านผ้ึง

ประชาชนต าบล
บ้านผ้ึงหมู่ท่ี 
1-23

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไป
ประกอบอาชีพได้
ร้อยละ 80 ของ
พ้ืนท่ีท้ังหมด

ประชาชน
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไป
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด 
       (งาน
สวัสดิการฯ)

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ ท่ี 3 การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     4. ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
          4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม กระตุ้น
เศรษฐกิจภายใน
หมู่บ้าน

บ้านผ้ึง และ 
บ้านนาโพธ์ิ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 มีหมู่บ้าน
วัฒนธรรมข้ึนใน
ต าบล

ประชาชนมี
รายได้เสริม
จากการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

ส านักปลัด

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ ท่ี 3 การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     4. ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
          4.3 แผนงานการเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรทางเลือก
ด้านการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
น าไปประกอบอาชีพ
เสริมได้ เช่น การ
แปรรูป การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ี
สนใจ 23 
หมู่บ้าน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนมีความรู้
ด้านการเกษตร
และน าไปใช้ได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

ประชาชน
สามารถน า
ความรู้ไป
ประกอบ
อาชีพได้

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

2 โครงการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร

เพ่ือถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
สร้างฐษนการ
เรียนรู้ชุมชน 
ส่งเสริมอาชีพเพาะ
กล้าไม้ชุมชน

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ี
สนใจ 23 
หมู่บ้าน นักเรียน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง เกิดการ
รวมกลุ่มเพาะกล้า
ไม้และมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

เกิดศูนย์
เรียนรู้เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่
ชุมชน ประ
ชาน 
นักเรียนและ
ผู้ท่ีสนใจ

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ ท่ี 3 การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     4. ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
          4.3 แผนงานการเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

3 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
แหล่งท่องเท่ียวและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลบ้านผ้ึง

เพ่ือจัดกิจกรรม
ปลูกต้นเพ่ิมมพ้ืนท่ีสี
เขียว อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าให้สะอาด 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลให้เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว

พ้ืนท่ีป่าชุมชน/
สาธารณประโยช
น์ เช่น หนองค า
ไผ่ ห้วยแล้ง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
มีสถานท่ีอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 เช่น แหล่งน้ า ป่า
ชุมชน มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึนจาก
กิจกรรม
ปลูกป่า 
แหล่งน้ า
ได้รับการ
อนุรักษ์
ฟ้ืนฟ฿มี
แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ใน
ต าบลเป็นจุด
 Chek in 
ของต าบล

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     5. ยุทธศาตร์การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเสริมสร้างและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ 
อบต.บ้านผ้ึง

ผู้บริหาร/พนักงาน/
คณะกรรมการ/กลุ่ม
อาชีพ/ผู้น าชุมชน

     600,000        600,000        600,000        600,000        600,000 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 1 
โครงการ 
ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้น ามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
รัฐบาล

เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล

ประชาชน จ านวน 
23 หมู่บ้าน

     100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 สามารถ
ด าเนินการตาม
นโยบายของ
รัฐบาลได้ทัน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตา
มนดยบายของ
รัฐบาล

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆ

เพ่ือแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากบัต
ริย์

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา , 
งานรับเสด็จ และ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันฯ

     150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 การจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าปีละ 2
 คร้ัง

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
คงอยู่สืบไป 
ประชาชนมี
ความจงรักภักดี

ส านักงาน
ปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     5. ยุทธศาตร์การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

4 อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ

เพ่ืออุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นค่าใช้จ่ายศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ

จ านวน 1 โครงการ        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 การด าเนินการ
ของศูนย์ฯ 
เป็นไปตาม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการอบรมให้
ความรู้และจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน และ
ประชาคม จัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประชาชน จ านวน 
23 หมุ่บ้าน

       80,000          80,000          80,000          80,000          80,000 สามารถจัดท า
โครงการบรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินได้ตรง
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน

สามารถน า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินมาสู่การ
ปฏิบัติได้ตาม
ความต้องการ
ของประชาชน

ส านักงาน
ปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     5. ยุทธศาตร์การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

6 โครงการสร้างส านึก
การเป็นพลเมืองจิต
อาสา บนฐานคติวิถี
ประชาธิปไตย์

เพ่ืออบรมให้ความรู้
การเป็นพลเมืองจิต
อาสา และการมีจิต
สาธารณะ และวิถี
ประชาธิปไตยในชุมชน

ประชาชน จ านวน 
100 คน

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 การจัดโครงการ 
จ านวน 1 คร้ัง

ประชาชนมีจิต
สาธารณะ

ส านักงาน
ปลัด

7 โครงการสร้างส านึก
ต่อต้านการทุจริต

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
และจัดกิจกรรมใน
การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ประชาชน
 23 หมู่บ้าน

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ไม่มีข้อร้องเรียน
การทุจริตในพ้ืนท่ี

สามารถ
บริหารงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักงาน
ปลัด

8 โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมาย
เบ้ืองต้น

เพ่ือเป็นการให้ความรู้
กฎหมายเบ้ืองต้น ใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน เด็กและ
เยาวชน

พนักงาน/ประชาชน
 / เด็ก เยาวชน 
จ านวน 50 คน

       20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ประชาชน เด็ก 
เยาวชน มีความรู้
เพ่ิมข้ึน

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน 
สามารถ
ประยุกต์ใช้
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักงาน
ปลัด

9 โครงการอบรมให้
ความรู้และรณรงค์
การใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และไปใช้สิทธ์ิ
ในการเลือกต้ัระดับ
ท้องถ่ิน

ประชาชน จ านวน 
100 คน

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85

ประชาชนมี
ความรู้ในการใช้
สิทธ์ิเลือกต้ัง

ส านักงาน
ปลัด

  1,130,000     1,130,000     1,130,000     1,130,000     1,130,000รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     5. ยุทธศาตร์การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

เพ่ือฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

อปพร. 
พนักงาน อบต.
บ้านผ้ึง จ านวน
 50 คน

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 การฝึกอบรม
 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้าอบรสา
มารถเข้า
ระงับเม่ือเกิด
เพลิงไหม้ได้

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพ่ือฝึกทบทวน
ความรู้ให้แก่ อปพร. 
ให้มีทักษะในการป
กิบัติงาน

อปพร. จ านวน
 50 คน

     100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 การฝึกอบรม
 จ านวน 1 
โครงการ

อปพร. มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

เพ่ือเป็นลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จ านวน 1 
โครงการ

       20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนน

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพ่ือเป็นลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จ านวน 1 
โครงการ

       20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนน

ส านักงาน
ปลัด

     190,000        190,000        190,000        190,000        190,000รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 25670)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     5. ยุทธศาตร์การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร
          5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร
และรณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนนโดยมีชุมชนเป็นฐาน

เพ่ือให้ความรู้และจัด
กิจกรรม รณรงค์ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ประชาชน เด็ก เยาวชน 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 100 คน

   50,000     50,000     50,000     50,000      50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และปฏิบัติ
ตามกฎจราจร มี
วินัยจราจร

สามารถละ
การเกิด
อุบัติเหตุและ
การเสียชีวิตได้

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาสเพติด

เพ่ือรณรงค์สร้างกระแส
ต่อต้านยาเสพติด

จ านวน 1 โครงการ    50,000     50,000     50,000     50,000      50,000 เกิดกระแสต่อต้าน
ยาเสพติดในชุมชน

ปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชนลดลง

ส านักงาน
ปลัด

 100,000   100,000   100,000   100,000    100,000รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา
 บ้านหนองปลาดุก หมู่
 22

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 5 สาย    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 การขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร 
สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา
 บ้านวังกระแส หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร

จ านวน 1 สาย    100,000   -   -   -   - การขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร 
สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 4

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา
 บ้านหนองปลาดุก หมู่
 21

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร

ระยะทาง 
1,500 เมตร

   200,000    200,000    100,000    100,000    100,000 การขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร 
สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 21

กองช่าง

   400,000    300,000    200,000    200,000    200,000รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่ไร่นา บ้านวัง
กระแส หมู่ 4

เพ่ือใช้เป็น
เส้นทางในการ
ท าการเกษตร

ระยะทาง 500 
เมตร

     50,000        50,000      50,000      50,000      50,000 ถนนลูกรัง เกษตรกรมี
ถนนใช้สัญจร
เพ่ือการเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 4

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่
นา บ้านหนองปลาดุก
 หมู่ 22

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรในการ
ท าการเกษตร

ระยะทาง 
1,000 เมตร

   100,000      100,000    100,000    100,000    100,000 ถนนลูกรัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

กองช่าง

3 ติดต้ังไฟรายทาง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 22

เพ่ือให้แสงสว่าง
และเกิดความ
ปลอดภัยใน
กลางคืน

จ านวน 3 จุด      50,000   -   -   -   - ติดต้ังไฟรายทาง ประชาชนมี
ความปลอดภัย

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

กองช่าง

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด จากบ้าน
นายสุคม   อุณาศรี 
ถึงบ้านนางบุญมี   
เรืองนาม บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 21

เพ่ือระบายน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ยาว 90 เมตร   -   -   -      36,000   - รางระบายน้ า 
แบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน ตามแบบ

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 21

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ

5 โครงการปรับปรุง
ระบบน ้าประปา
หมู่บ้านติดตั งเคร่ือง
กรองน ้า บ้านหนอง
เด่ินพัฒนา หมู่ 23

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
และมีความ
สะอาด

จ านวน 1 
โครงการ

  -      300,000   -   -   - ปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อม
ติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ า

ประชาชนได้
บริโภค
น้ าประปา
สะอาด

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามห้วย
เค บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ 23

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ข้ามล าห้วย

จ านวน 1 
โครงการ

  -   5,000,000   -   -   - สะพาน คสล. 
จ านวน  1 แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

7 โครงการติดตั ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เตือนจราจร  (โซล่า
เซลล์) บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ 23

เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน

จ านวน 10 จุด    100,000   -   -   -   - ติดต้ังไฟ
กระพริบ
สัญญาณจราจร

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่ไร่นา บ้านหนอง
เด่ินพัฒนา หมู่ 23

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรในการ
ท าการเกษตร

ระยะทาง 
1,000 เมตร

   100,000      100,000    100,000    100,000    100,000 ถนนลูกรังตาม
แบบ

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
เพ่ือการเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

165



รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่ไร่นา บ้านน
หองปลากดุก หมู่ 21

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรในการ
ท าการเกษตร

ระยะทาง 
5,000 เมตร

   200,000      200,000    200,000    100,000    100,000 ถนนลูกรังตาม
แบบ

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
เพ่ือการเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

600,000   5,750,000  450,000   386,000   350,000   รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการขุดลอก
แหล่งน ้า บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 
22

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรท่ีเพียงพอ

ปีละ  1 แห่ง    200,000      200,000    100,000    100,000    100,000 แหล่งน้ าได้รับ
การขุดลอก ปีละ
 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

กองช่าง

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 22

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรท่ีเพียงพอ

จ านวน 20 
ครัวเรือน

     30,000        30,000      30,000   -   - บ่อบาดาล 20 
แห่ง

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

กองช่าง

3 โครงการเลี ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหารและเพ่ือ
ขาย บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ 23

เพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมใหแก่ประชาชน

จ านวน 1 โครงการ      50,000   -   -   -   - จัดอบรม 1 
โครงการ

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
และมีสัตว์เล้ียง

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกห้วย
ดินดาด บ้านหนอง
เด่ินพัฒนา หมู่ 23

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรท่ีเพียงพอ

ระยะทาง 1,000 
เมตร

  -   1,000,000   -   -   - ขุดลอกห้วยดิด
ดาด ตามแบท่ี
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

5 โครงการเจาะน ้า
บาดาลเพ่ือการเกษตร

เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรท่ีเพียงพอ

จ านวน 112 
ครัวเรือน

   100,000      100,000    100,000    100,000    100,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ

6 โครงการปล่อยปลา
ในแหล่งน ้าสาธารณะ

เพ่ือให้มีพันธ์ปลา
และมีปลาในแหล่ง
น้ าสาธารณ

จ านวน 1 โครงการ      30,000        30,000      30,000      30,000      30,000 โครงการปล่อย
ปลาด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์

ประชาชนมี
ปลาในแหล่ง
น้ าสาธารณ
เป็นอาหาร

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

ส านักปลัด

410,000   1,360,000  260,000   230,000   230,000   รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชน

เพ่ือให้เยาวชนมี
ความกล้า
แสดงออก และ
มีศัพกยภาพ

เด็กและ
เยาวชน จ านวน
 50 คน

     30,000   -      30,000   -   - การอบรม 1 
โครงการ

เด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพ

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติดโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เพ่ือแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

จ านวน 1 
โครงการ

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 การด าเนินโครงการ
 1 โครงการ

ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน
ลดลง

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 4

ส านักปลัด

3 โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการบริหารกองทุน
และจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านและ
ประชาชนมีความรู้

จ านวน 1 
โครงการ

     50,000   -   -      50,000   - การด าเนินโครงการ
 1 โครงการ

ประชาชน/
กรรมการ
หมู่บ้านมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 4

ส านักปลัด

4 โครงการขับเคล่ือน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
บ้านนาโพธ์ิ

เพ่ือขับเคล่ือน
กิจกรรมของชมรมฯ

จ านวน 1 
โครงการ

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 โครงการชมรมฯ 
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์

ประชาชนมี
จิตส านึก
ต่อต้านยาเสพ
ติด

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ 17

ส านักปลัด

130,000   50,000     80,000     100,000   50,000     รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรมและนันทนาการ

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน

เพ่ือให้เยาวชนใน
หมู่บ้านหันใสเล่น
กีฬาและเกิดความ
สามัคคี

จ านวน 1 โครงการ      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 การจัดการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชน จ านวน
 1 คร้ัง

เยางชนมี
ความสามัคคี
และหันมาเล่น
กีฬา

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 22

กอง
การศึกษา

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต
          3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ 23

เพ่ือเป็นสถานท่ีเล่น
กีฬาของประชาชน

จ านวน 1 แห่ง
 หมู่ 23

  -    200,000   -   -   - ลานกีฬา จ านวน 1
 แห่ง

ประชาชน 
เยาวชน มี
สถานท่ีเล่นกีฬา

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23

กองช่าง

2 โครงการจัดท า/ออก
เอกสารสิทธ์ิท่ีท ากิน
ให้ประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมี
เอกสารสิทธ์ิในท่ีท า
กิน

ประชาชน 23
 หมู่บ้าน

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 ประชาชนได้รับ
เอกสารสิทธ์ิในท่ีท า
กินร้อยละ 85

ประชาชน
สามารถท ากิน
ในท่ีท ากินได้
อย่างถูกต้อง
และสามารถ
ครอบครองได้
ถูกกฎหมาย

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ 23,22,21

กองช่าง

100,000   200,000   100,000   100,000   100,000   

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ ท่ี 3 การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     4. ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
          4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการส่งเสริม
อบรมอาชีพเสริม
การท าพรมเช็ดเท้า

เพ่ืออบรมเป็น
อาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน

บ้านวังกระแส
 หมู่ 4

      40,000   -   -   -   - การอบรม
อาชีพท าพรม
เช็ดเท้า 1 
โครงการ

ประชาชน
สามารถน าไป
เป็นอาชีพ
เสริม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ 4

ส านักงาน
ปลัด

40,000      -            -            -            -            รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ ท่ี 3 การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     4. ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
          4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
ตลาดชุมชน บ้านวัง
กระแส หมู่ 4

เพ่ือเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าของ
ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง   -    300,000   -   -   - ตลาด
ชุมชน 1 
แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ 4

กองช่าง

 - 300,000    -  -  -รวมงบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ท่ีมาของ
โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ตลาดบ้านผ้ึง หมู่ 1

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ตลาด อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 บ้านน้อยนาค า หมู่ 
19

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ตลาดบ้านผ้ึง หมู่ 1

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ตลาด อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI)

7 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 บ้านน้อยนาค า หมู่ 
19

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 บ้านเทพพนม หมู่ 8

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
กลางคืนและเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย

ของประชาชน

จ านวน 1 
โครงการ

  -      495,000   -   -   - ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ี
สามารถใช้งานได้

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงกลางคืน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/ส่วน
ราชการอ่ืนๆ

4,455,000  รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการพัฒนา
น้ าบาดาลเพ่ือ
ความม่ันคงระดับ
ชุมชน

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ

บ้านนาโพธ์ิ หมู่
 5,12,17

      3,000,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
ตามแบบและ
น้ ามีคุณภาพ

ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ

กองช่าง กรม
ทรัพยากร
น้ า

2 โครงการพัฒนา
น้ าบาดาลเพ่ือ
ความม่ันคงระดับ
ชุมชน

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ

บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 
11,18,20,21,
22

      3,000,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
ตามแบบและ
น้ ามีคุณภาพ

ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ

กองช่าง กรม
ทรัพยากร
น้ า

3 โครงการพัฒนา
น้ าบาดาลเพ่ือ
ความม่ันคงระดับ
ชุมชน

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคเพียงพอ

บ้านผ้ึง หมู่ 
1,2,13,15

      3,000,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
ตามแบบและ
น้ ามีคุณภาพ

ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ

กองช่าง กรม
ทรัพยากร
น้ า

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

4 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านนามน หมู่ท่ี
 6 - บ้านดงสว่าง
 หมู่ท่ี 7

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
5.00 – 8.00 

เมตร ยาว 
4,860.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
29,160.00 
ตารางเมตร

9,998,000   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

5 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 -
 2 -13 -15

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 – 7.00 

เมตร ยาว 
4,150.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
22,825.00 
ตารางเมตร

7,218,000   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

6 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านเทพพนม 
หมู่ท่ี 8 - บ้าน
ดอนม่วง หมู่ท่ี 9

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 – 7.00 

เมตร ยาว 
4,150.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
22,825.00 
ตารางเมตร

7,218,000   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

7 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ท่ี
 12 - บ้านน้อย
นาค า หมู่ท่ี 19

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
5.00 – 8.00 

เมตร ยาว 
4,860.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
29,160.00 
ตาราง เมตร

9,998,000   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

8 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านน้อยนาค า 
หมู่ท่ี 19 - บ้าน
หนองปลาดุก 
หมู่ท่ี 18

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

  ผิวจราจรกว้าง
 5.00 – 8.00 
เมตร ยาว 
4,860.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย
กว่า 
29,160.00 
ตารางเมตร

 - 9,998,000  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

9  โครงการ
ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามห้วยผ้ึง
 บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
จ านวน 1 แห่ง

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

 ผิวจราจรกว้าง
 6.00 เมตร 
ความยาว 
20.00 เมตร

 -  -  - 3,342,900  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

10 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตและ
ติดต้ังไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
เทพพนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
7.00 เมตร 
ยาว 
2,500.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 
15,000.00 
ตร.ม.

  -       9,528,000   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

11 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตและ
ติดต้ังไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
ดอนม่วง หมู่ 9 
ไปยังบ้านเทพ
พนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
7.00 เมตร 
ยาว 
1,600.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 
9,600.00 
ตร.ม.

  -       6,180,000   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตบ้าน
น้อยนาค า หมู่ 19

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
6.00 เมตร 
ยาว 
3,000.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,5.00 
ตร.ม.

  -   -   -       9,998,000   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตบ้าน
หนองปลาดุก หมู่
 18

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
6.00 เมตร 
ยาว 
3,850.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,5.00 
ตร.ม.

      9,998,000   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

14 โครงการขยาย
ไหล่ทางบ้าน
หนองเด่ินพัฒนา
 หมู่ 23

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 
1,450 เมตร 
หนา 0.15 
เซนติเมตร

  -   -   -   -        5,000,000 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

15 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านผ้ึง ม.2

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภค

จ านวน 1 แห่ง   -   -       3,746,000   -   - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

16 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านวังกระแส ม.
 4

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 3,746,000  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

17 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านนาโพธ์ิ ม.5

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 3,746,000  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

18 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านวังกระแส ม.
16

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 3,746,000  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 103

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

19 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านหนองปลาดุก
 ม.18

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 3,746,000  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

20 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านน้อยนาค า 
ม.19

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 3,746,000  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

21 โครงการพัฒนา
ระบบประปา
หมู่บ้านเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา ม.23

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 3,746,000  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 106

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

22  โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาหมูบ้าน 
ขนาด 10 
ลูกบาศก์เมตร 
ศพด.อบต.บ้านผ้ึง

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง   -   - 499,500  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

23 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล พร้อม
ติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ าและวางท่อ
กระจายน้ า บ้าน
เทพพนม หมู่ 8

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าประปาใช้

จ านวน 1 แห่ง 8,542,000  -  -  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 101

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

24  โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง 
บ้านดงสว่าง หมู่
 7

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ี
เพียงพอและมี

คุณภาพ

จ านวน 1 แห่ง  -  - 499,500  -  - ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ
และน้ ามี
คุณภาพ ร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
น้ าท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

25 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 
ประเภทการ
ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้

เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาข้อมูลใน

การบริหาร
จัดการน้ าและ

เป็นแหล่งเรียนรู้

จ านวน 1 แห่ง   -       7,987,000   -  -  - ศูนย์เรียนรู้
ตามแบบ 1 
แห่ง

เกิดการ
บริหาร
จัดการน้ า
อย่างเป็น
ระบบ 
ประชาชน
และผู้สนใจมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

26 โครงการ 
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผ้ึง ม.1

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

  -   -   -       7,987,000        7,987,000 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

27 โครงการ 
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผ้ึง ม.2

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

  -   -   -          500,000 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
วังกระแส ม.3

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

  -   -   -          499,300 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
วังกระแส ม.4

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 - 499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาโพธ์ิ ม.5

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 - 499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นามน ม.6

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 -          499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

32 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ดงสว่าง ม.7

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 -          499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
เทพพนม ม.8

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 -          499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ดอนม่วง ม.9

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 -          499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สุขเจริญ ม.10

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 -          499,300  -  -  - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก ม.
11

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

 -   -   -          499,300   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาโพธ์ิ ม.12

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

  -   -   -          499,300   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

38 โครงการ 
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผ้ึง ม.
13

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         500,000   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
เทพพนม ม.14

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ผ้ึง ม.15

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
วังกระแส ม.16

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาโพธ์ิ ม.17

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

43 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก ม.
18

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         498,700   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
น้อยนาค า ม.19

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก ม.
20

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก ม.
21

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก ม.
22

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองเด่ินพัฒนา
 ม.23

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร
 หนา 0.15 

เมตร

         499,300   -   -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

49 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านผ้ึง 
ม.1

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -   -   -          495,700 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

50 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านผ้ึง ม.2

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -   -   -          495,700 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

51 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวัง
กระแส ม.3

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -   -   -          495,700 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

52 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านวัง
กระแส ม.4

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -   -   -          495,700 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

242



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

53 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านเทพ
พนม ม.8

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -   -          495,700          495,700 ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

54 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านสุข
เจริญ ม.10

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -   -          495,700   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

243



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

55 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้าน
หนองปลาดุก ม.
11

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

56 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านผ้ึง 
ม.15

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

244



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

57 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้าน
หนองปลาดุก ม.
18

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

58 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านน้อย
นาค า ม.19

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

59 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนอง
ปลาดุก ม.20

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

60 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนอง
ปลาดุก ม.21

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

61 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านหนอง
เด่ินพัฒนา ม.23

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 
พร้อมวางท่อ 
คสล. 0.40 x 
1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด

  -   -          495,700   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

62 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 -
 2 -13 -15

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 – 7.00 

เมตร ยาว 
4,150.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
22,825.00 
ตารางเมตร

  -   - 7,218,000   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

63 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านเทพพนม 
หมู่ท่ี 8 - บ้าน
ดอนม่วง หมู่ท่ี 9

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 – 7.00 

เมตร ยาว 
4,150.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
22,825.00 
ตารางเมตร

  -   - 7,218,000   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

64 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ท่ี
 12 - บ้านน้อย
นาค า หมู่ท่ี 19

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 
5.00 – 8.00 

เมตร ยาว 
4,860.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย

กว่า 
29,160.00 
ตาราง เมตร

 - 9,998,000  -   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

65 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติก 
บ้านน้อยนาค า 
หมู่ท่ี 19 - บ้าน
หนองปลาดุก 
หมู่ท่ี 18

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

  ผิวจราจรกว้าง
 5.00 – 8.00 
เมตร ยาว 
4,860.00 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อย
กว่า 
29,160.00 
ตารางเมตร

 -  - 9,998,000   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

66 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตและ
ติดต้ังไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
เทพพนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
7.00 เมตร 
ยาว 
2,500.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 
15,000.00 
ตร.ม.

 -  -   -       9,528,000   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

67 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตและ
ติดต้ังไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
ดอนม่วง หมู่ 9 
ไปยังบ้านเทพ
พนม หมู่ 8

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
7.00 เมตร 
ยาว 
1,600.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 
9,600.00 
ตร.ม.

  -   -   -       6,180,000   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีต บ้าน
นามน หมู่ 6

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
6.00 เมตร 
ยาว 
3,600.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,5.00 
ตร.ม.

  -   -       9,998,000   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

69 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตบ้าน
น้อยนาค า หมู่ 19

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
6.00 เมตร 
ยาว 
3,000.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,5.00 
ตร.ม.

  -   -       9,998,000   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการค้าการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 เมืองน่าอยู่
     1. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตบ้าน
หนองปลาดุก หมู่
 18

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 5.00 -
6.00 เมตร 
ยาว 
3,850.00 
เมตร หนา 
0.50 
เซนติเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,5.00 
ตร.ม.

  -   -       9,998,000   -   - ถนนเป็นไป
ตามแบบ
ประชาชนใช้
สัญจรได้
อย่าง
ปลอดภัย 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
และเกิด
ความ
ปลอดภัย

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

67,464,400    47,186,100    85,118,900    40,025,200    15,465,500     รวมงบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 โครงการพัฒนาน้ า
บาดาลเพ่ือ
การเกษตรแปลงใหญ่

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการเกษตร

บ้านหนองปลาดุก
 หมู่ 20

  13,000,000   -   -   - บ่อบาดาลตาม
แบบและน้ ามี
คุณภาพ

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือท า
การเกษตรท่ี
เพียงพอ

กองช่าง กรม
ทรัพยากร
น้ า

2 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์
 บ้านวังกระแส หมู่ 4

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        900,000   -   -   -   - สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกสระ
น้ าสาธารณประโยชน์
 บ้านดงสว่าง หมู่ 7

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 200.00 

เมตร ยาว 
160.00 เมตร 

ลึกโดยเฉล่ีย 5.00
 เมตร

  -     3,341,700   -   -   - สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 
ประเภทการ
ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้

เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาข้อมูลใน

การบริหาร
จัดการน้ าและ

เป็นแหล่งเรียนรู้

จ านวน 1 แห่ง   -     7,987,000   -   -   - ศูนย์เรียนรู้ตาม
แบบ 1 แห่ง

เกิดการบริหาร
จัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ 
ประชาชนและ
ผู้สนใจมีความรู้
เพ่ิมข้ึน

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

5 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นห้วยเค 
บ้านหนองเด่ินพัฒนา
 หมู่ 23

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -        500,000   -   -   - ฝายสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

6 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นห้วยเซกา
น้อย บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 18

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -        500,000   -   -   - ฝายสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

7 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์
 บ้านวังกระแส หมู่ 4

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -      900,000   -   - สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

8 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นห้วยค า
ใหญ่ บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 21

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -      500,000   -   - ฝายสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

255



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

9 โครงการขุดลอก
ห้วยหินกองตอนล่าง
 บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 21

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -      500,000   -   - สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

10 โครงการขุดลอก
ห้วยค า บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 20

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        500,000   -   -   -   - สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

11 โครงการขุดลอก
หนองเรือ  บ้านดง
สว่าง หมู่ 7

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        494,500   -   -   -   - สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรได้

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

12 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านผ้ึง 
หมู่ 1

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

13 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านวัง
กระแส หมู่ 4

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

14 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1
 บ้านนามน หมู่ 6

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

15 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2
 บ้านนามน หมู่ 6

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

16 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
ดอนม่วง หมู่ 9

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

17 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1
 บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 11

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

18 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2
 บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 11

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

19 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านนา
โพธ์ิ หมู่ 12

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

20 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านผ้ึง 
หมู่ 13

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

21 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
เทพพนม หมู่ 14

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

22 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านผ้ึง 
หมู่ 15

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

23 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 1
 บ้านน้อยนาค้า  หมู่
 19

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

24 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 2
 บ้านน้อยนาค้า  หมู่
 19

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง        495,000   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

25 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ แห่งท่ี 4
 บ้านน้อยนาค้า  หมู่
 19

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

26 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  แห่งท่ี 1
 บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 21

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ

27 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร
พร้อมติดต้ังระบบ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  แห่งท่ี 2
 บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 21

พ่ือให้เกษตรกร
มีน้ าใช้เพ่อ
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง   -   -   -   - บ่อบาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 
เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
ส่วน
ราชการ
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการท่ีเกินศักยภาพส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     2. ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.1 แผนงานเกษตร

 2566 (บาท)  2567 (บาท)  2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

21,329,500  12,328,700  1,900,000   -  -รวมงบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.03

 2566 (บาท)  2567 (บาท) 2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เคร่ือง

       59,000        59,000       59,000        59,000        59,000 กอง
สาธารณสุข

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
ส าหรับติดรถประชาสัมพันธ์
 จ านวน 1 ชุด

       20,000   -  -   -   - กอง
สาธารณสุข

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ้ัง
โต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง

       25,000   -  -   -   - กอง
สาธารณสุข

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซ้ือชุดล าโพงมอนิเตอร์
แอคทีฟ ขนาด 15 น้ิว (ซ้าย
 - ขวา) พร้อมสัญญาณ
เช่ือมต่อ จ านวน 1 ชุด

       25,000   -  -   -   - ส านักปลัด
(งาน
สวัสดิการฯ)

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก (บ้านบอล)  
ศพด. อบต.บ้านผ้ึง จ านวน 
1 ชุด

     200,000   -  -   -   - กองการศึกษา

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก (บ้านบอล)  
ศพด. บ้านหนองปลาดุก 
จ านวน 1 ชุด

 -      200,000  -   -   - กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณท่ี แผนงาน หมวด เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

ประเภท
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.03

 2566 (บาท)  2567 (บาท) 2568 (บาท)  2569 (บาท)  2570 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณท่ี แผนงาน หมวด เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

ประเภท

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก (บ้านบอล)  
ศพด. บ้านวังกระแส จ านวน
 1 ชุด

 -   -    200,000   -   - กองการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก (บ้านบอล)  
ศพด. ผ้ึงหลวง จ านวน 1 ชุด

 -   -  -      200,000   - กองการศึกษา

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก (บ้านบอล)  
อนุบาล อบต.บ้านผ้ึง 
จ านวน 1 ชุด

 -   -  -   -      200,000 กองการศึกษา

     329,000      259,000    259,000      259,000      259,000
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมนิผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  
หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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4.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์     
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 ๑.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ คะแนน 
 1.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐ คะแนน 
 1.๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ คะแนน 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐ คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐ คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 
       (5) กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕ คะแนน 
       (8) แผนงาน  ๕ คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน 

 แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศษสตร์จังหวัด ยุทธศษสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศษสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง

20 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

แผนยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

 
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

 (๓)  

 
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

 
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
     3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

60 
(10) 

 

     ๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

     ๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

     ๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

     ๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

     ๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

     ๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

     ๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

    ๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 2. แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
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  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๕ คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ 

๕ คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่

๑๐  



271 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
     ๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

     ๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

     ๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

     ๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

     ๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

     ๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

     ๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  
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     ๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

     ๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

     ๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

     ๕.๑๑ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

     ๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓ )  ร ะบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกา รด า เ นิ น ง านอย่ า งชั ด เ จนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quality) 
 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลของการด าเนินการตามแผนว่ามีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งในภาพรวม  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งเครื่องมือในการประเมิน  
มีดังนี้ 

1) แบบ  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง แบบการประเมิน
ตนเอง (Self – assessment Model) 

2) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ประเมินจากประชาชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง)   

3) แบบ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม  (ประเมินจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
 
แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
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13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   

 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 
และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม คุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร   
รวม   
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(1)  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

  - 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

  - 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

  - 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

  - 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   - 
ภาพรวม   - 

 
(2) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ............ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน................................................................... 

1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
2) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   - 
ภาพรวม   - 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2564)  ประจ าปีงบประมาณ  

2561 
 ผลส าเร็จของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564 )                   
จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 ) ประจ าปีงบประมาณ 2561   
จ านวน  287 โครงการ  งบประมาณ 328,155,710.00  บาท  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง
สามารถด าเนินโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 

 1) โครงการที่ด าเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
และการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 149  โครงการ  งบประมาณ   42,765,739.44   บาท 
  2)  การจัดซื้ อครุภัณฑ์ เ พ่ือใช้ ในการปฏิบัติ ร าชการ จ านวน 20 โครงการ เ ป็น เงิน 
2,155,890.00 บาท 
  รวมโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561  จ านวน  169 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
58.88  จาก จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน 287 โครงการ  
คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
2561  จ านวน 118 โครงการ   
  รวมงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  2561 จ านวน  44,921,629.44 คิดเป็น 
ร้อยละ 13.68  จากจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจ าปี
งบประมาณ 2561  จ านวนงบประมาณ  328,155,710 บาท  

รายละเอียดโครงการปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ โครงการ วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 200,000.00 200,000.00 
2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 200,000.00 200,000.00 
3 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่ 3 199,500.00 199,500.00 
4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 99,000.00 99,000.00 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 96,000.00 96,000.00 
6 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 97,000.00 97,000.00 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 96,900.00 96,900.00 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 96,900.00 96,900.00 
9 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นา พร้อมเกรดยกร่อง หมู่ 7 99,500.00 99,500.00 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 99,500.00 99,500.00 
11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 97,000.00 97,000.00 
12 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 200,000.00 200,000.00 
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ล าดับ โครงการ วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 
13 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 97,000.00 97,000.00 
14 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 100,000.00 100,000.00 
15 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 195,000.00 195,000.00 
16 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 97,000.00 97,000.00 
17 ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่ 16 99,500.00 99,500.00 
18 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

หมู่ 13 
200,000.00 200,000.00 

19 19. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 14 

100,000.00 100,000.00 

20 20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
17 

96,000.00 96,000.00 

21 ซ่อมเเซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 97,000.00 97,000.00 
22 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 200,000.00 200,000.00 
23 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 200,000.00 200,000.00 
24 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 19 99,500.00 99,500.00 
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 20 96,900.00 96,900.00 
26 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 20 99,500.00 99,500.00 
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 21 194,000.00 194,000.00 
28 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ 22 194,000.00 194,000.00 
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 23 194,000.00 194,000.00 
30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หมู่ 4 95,175.62 95,175.62 
31 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หมู่ 5 99,714.06 99,714.06 
32 ขยายเขตไฟฟ้าภายในครัวเรือน หมู่ 17 88,923.13 88,923.13 
33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หมู่ 19 98,592.56 98,592.56 
34 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนม่วง หมู่ 9 299,000.00 299,000.00 
35 ซ่อมแซมถนนลูกรังระหว่าง หมู่ 20 - หมู่ 10 249,000.00 249,000.00 
36 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน บ้านผึ้ง หมู่ 1 798,093.07 798,093.07 
37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านวังกระแส ม.3 
204,000.00 204,000.00 
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ล าดับ โครงการ วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 
38 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านนามน ม.6 ถึง 
บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 

278,000.00 278,000.00 

39 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านเทพพนม หมู่ 
8 

301,500.00 301,500.00 

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนม่วง หมู่ 9 

242,000.00 242,000.00 

41 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 

196,000.00 196,000.00 

42 42. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านน้อยนา
ค า หมู่ 19 

277,100.00 277,100.00 

43 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 20- บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 

290,900.00 290,900.00 

44 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นบางช่วงหรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 22 

227,100.00 227,100.00 

45 โครงการขยายผิวถนนลูกรัง บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 127,000.00 127,000.00 
46 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 

ม.2 
409,100.00 409,100.00 

47 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพ
พนม หมู่ 8 

455,000.00 455,000.00 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเจริญ หมู่ 
10 

167,700.00 167,700.00 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนาค า 
หมู่ 19 

257,500.00 257,500.00 

 รวม 9,102,098.44 9,102,098.44 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

50 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ห้วยผึ้ง 285,700.00 285,700.00 
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ล าดับ โครงการ วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 
51 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยฮ่อง

ไร่ บ้านผึ้ง หมู่ 2 
242,000.00 242,000.00 

52 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วย
คึกคัก บ้านวังกระแส หมู่ 3 

250,000.00 250,000.00 

53 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) สระพัง
แล้ง บ้านวังกระแส หมู่ 3 

248,000.00 248,000.00 

54 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยวัง
ม่วง ตอนที่ 1 บ้านวังกระแส หมู่ 4 

242,000.00 242,000.00 

55 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยวัง
ม่วง ตอนที่ 2 บ้านวังกระแส หมู่ 4 

245,300.00 245,300.00 

56 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) หนอง
เรือ บ้านผึ้ง หมู่ 13 

253,300.00 253,300.00 

57 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) หนอง
เบ็น บ้านผึ้ง หมู่ 13 

242,100.00 242,100.00 

58 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยบัง
กอ บ้านผึ้ง หมู่ 15 

243,300.00 243,300.00 

59 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) หนอง
กระเบา บ้านวังกระแส หมู่ 16 

290,000.00 290,000.00 

60 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านผึ้ง หมู่ 2 492,700.00 492,700.00 
61 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. บ้านนามน หมู่ 6 421,600.00 421,600.00 
62 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านเทพพนม หมู่ 8 467,700.00 467,700.00 
63 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยแล้ง

น้อย หมู่ 9 
224,000.00 224,000.00 

64 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยแล้ง 
(ฝายวังหิน) หมู่ 9 

187,400.00 187,400.00 

65 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยเค 
หมู่ 23 

136,000.00 136,000.00 

66 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยเค 
หมู่ 7 

303,500.00 303,500.00 

67 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยหิน
กอง หมู่ 21 

171,300.00 171,300.00 
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ล าดับ โครงการ วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 
68 โครงการเพิ่มศักยภาพน้ าใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ห้วยค า

น้อย หมู่ 19 
170,500.00 170,500.00 

รวม 5,116,400.00 5,116,400.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

69 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา 649,020.90 649,020.90 
649,020.90 649,020.90 
649,020.90 649,020.90 

1,040,060.00 1,040,060.00 
70 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 181,072.10 181,072.10 

181,072.10 181,072.10 
181,072.10 181,072.10 
252,586.00 252,586.00 

71 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,840,000.00 0 
72 โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ 10,000.00 10,000.00 

30,000.00 30,000.00 
73 โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 

อบต.บ้านผึ้ง เเละผู้ด้อยโอกาส 
120,000.00 120,000.00 

74  โครงการซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 เเห่ง 400,000.00 400,000.00 
75 โครงการพัฒนาผู้ดูเเลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 115,000.00 115,000.00 
76 โครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน

ผึ้ง 
618,800.00 618,800.00 

77 โครงการเเข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 30,000.00 
78 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 49,700.00 49,700.00 
79 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านผึ้ง 138,090.00 138,090.00 
80 อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ในโครงการช้างเผือก 29,000.00 29,000.00 
81 อุดหนุนโรงเรียนหนองปลาดุกในโครงการฝึกอบรมทักษะ

วิชาชีพช่างเชื่อม 
45,000.00 45,000.00 

82 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารในโครงการฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพช่างปูนกระเบื้อง 

43,600.00 43,600.00 

83 อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมในโครงการส่งเสริม
อาชีพการท าเครื่องประดับศิราภร 

45,000.00 45,000.00 
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84 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนม่วงในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
20,000.00 20,000.00 

85 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญในโครงการฝึกทักษะอาชีพ
ช่างทาสี 

26,000.00 26,000.00 

86 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารในโครงการอาหาร
กลางวัน 

141,600.00 141,600.00 
94,400.00 94,400.00 

236,000.00 236,000.00 
87 87. อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ในโครงการอาหาร

กลางวัน 
132,000.00 132,000.00 

88,000.00 88,000.00 
219,000.00 219,000.00 

88 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนม่วงในโครงการอาหารกลางวัน 38,400.00 38,400.00 
25,600.00 25,600.00 
64,000.00 64,000.00 

89 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งในโครงการอาหารกลางวัน 178,200.00 178,200.00 
118,800.00 118,800.00 
296,000.00 296,000.00 

90 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสในโครงการอาหารกลางวัน 142,800.00 142,800.00 
95,200.00 95,200.00 

238,000.00 238,000.00 
91 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญในโครงการอาหารกลางวัน 48,600.00 48,600.00 

32,400.00 32,400.00 
81,000.00 81,000.00 

92 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกโครงการอาหารกลางวัน 221,400.00 221,400.00 
147,600.00 147,600.00 
366,000.00 366,000.00 

93 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมในโครงการแข่งขันกีฬา
สมานมิตรโรงเรียนมัธยมศึกษา 

14,000.00 14,000.00 

94 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารในโครงการแข่งขัน
กีฬา 

49,000.00 49,000.00 

95 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสในโครงการฝึกอาชีพช่างทาสี 26,000.00 26,000.00 
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96 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนม ในการจัดงาน

วันรวมชนเผ่า 
30,000.00 30,000.00 

97 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 200,000.00 200,000.00 
98 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ดาว 10,000.00 10,000.00 
99 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมในโครงการฝึกอบรมทักษะ

อาชีพช่างเชื่อม 
30,000.00 30,000.00 

100 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งในโครงการทักษะการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

36,000.00 36,000.00 

101 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนมในการจัดท า
เรือไฟ 

60,000.00 60,000.00 

102 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นฮีตสิบสองคลอง
สิบสี่ 

214,600.00 214,600.00 

103  โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 15,000.00 15,000.00 
13,000.00 13,000.00 

รวม 11,045,715.00 9,205,715.00 
การพัฒนาด้านสังคม 

104 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

100,000.00 100,000.00 

105 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 14,320,800.00 13,700,100.00 
106 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน 1,859,200.00 1,859,200.00 
107 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์คนละ 500 บาทต่อ

เดือน 
39,000.00 39,000.00 

108 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 41,000.00 41,000.00 
109 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านผึ้ง หมู่ 

15 
463,000.00 463,000.00 

110 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลบ้านผึ้ง 74,000.00 74,000.00 
รวม 16,897,000.00 16,276,300.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
111 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 130,000.00 130,000.00 
112 ค่าทรายป้องกันลูกน้ ายุงลาย 44,850.00 44,850.00 
113 ค่าน้ ายาเคมีก าจัดยุง 72,000.00 72,000.00 
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ล าดับ โครงการ วงเงินตามสัญญา การเบิกจ่าย 
114 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องพ่นหมอกควัน 45,000.00 45,000.00 
115 โครงการ Big Cleaning Day 29,952.00 29,952.00 
116 อบรมการก าจัดขยะมูลฝอย 53,100.00 53,100.00 
117 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 39,129.00 39,129.00 
118 ค่าธรรมเนียมในการน าขยะไปก าจัดในที่ของเทศบาลเมือง

นครพนม 
232,500.00 232,500.00 

119 โครงการผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ า 19,840.00 19,840.00 
รวม 666,371.00 666,371.00 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
120 โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชน/
คณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการสนับสนุน/
คณะกรรมการติดตามฯและกลุ่มอาชีพต่างๆ 

500,000.00 500,000.00 

121 โครงการด าเนินการตามนโยบายและตามหนังสือสั่งการของ
รัฐบาล 

106,850.00 106,850.00 

122 โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและประชาคม
ระดับต าบล 

7,500.00 7,500.00 

123 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนฐานคติวิถี
ประชาธิปไตยต าบลบ้านผึ้ง 

45,975.00 45,975.00 

124 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

70,900.00 70,900.00 

125 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 296,400.00 296,400.00 
126 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
30,000.00 30,000.00 

127 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรต าบลบ้านผึ้ง 48,450.00 48,450.00 
128 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านผึ้ง 1,029,000.00 1,029,000.00 
129 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 263,780.00 263,780.00 

รวม 2,398,855.00 2,398,855.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,226,439.44 42,765,739.44 
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รายละเอียดการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561 
ล าดับ ครุภัณฑ์ วงเงินในสัญญา เบิกจ่าย 

1 เก้าอ้ีส านักงาน  12,500.00   12,500.00  
2 ตู้เก็บเอกสาร  19,200.00   19,200.00  
3 โต๊ะท างาน  10,000.00   10,000.00  
4 โต๊ะพับเอนกประสงค์  30,000.00   30,000.00  
5 โปรเจคเตอร์  33,000.00   33,000.00  
6 จอรับภาพชนิดมีขาตั้ง  15,000.00   15,000.00  
7 โทรทัศน์ LED  37,000.00   36,990.00  
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ  88,000.00   88,000.00  
9 เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  7,900.00   7,900.00  

10 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  23,700.00   23,700.00  
11 เครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์  19,600.00   19,600.00  
12 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  50,000.00   ไม่ได้จัดซื้อ  
13 ชั้นวางรองเท้า  18,000.00   7,200.00  
14 ตู้เก็บของ  48,000.00   48,000.00  
15 ค่าโทรทัศน์ LED TV  108,000.00   107,600.00  
16 อ่างล้างจาน  9,200.00   9,200.00  
17 เครื่องพ่นหมอกควัน  59,000.00   59,000.00  
18 โปรแกรมค านวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  30,000.00   30,000.00  
19 รถบรรทุกขยะ  950,000.00   950,000.00  
20 รถขุดดินตะขาบ ขนาด 1.6 ตัน  675,000.00   649,000.00  

 รวมงบประมาณ  2,243,100.00   2,155,890.00  
 

 ปีงบประมาณ 2562 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2564)  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 ผลส าเร็จของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 )                   
จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 ) ประจ าปีงบประมาณ 2562   
จ านวน  354  โครงการ  งบประมาณ  418,923,700.00 บาท  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง
สามารถด าเนินโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 
  1. โครงการที่ด าเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
และการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 126  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.59 จากจ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2564) ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 354 โครงการ    
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  2. งบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 50,878,507.31 บาท                 
คิดเป็นร้อยละ 12.15 จากงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 จ านวน  418,923,700.00 บาท   
  3) การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
จ านวน 43 โครงการ เป็นเงิน 3,290,800  บาท 

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 
โครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การคมนาคม    
1. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 1  
N 17.322145 E 104.633653 

30 99,500.00 99,500.00 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนามน 90 492,600.00 492,600.00 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงสว่าง 90 484,000.00 484,000.00 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสุข
เจริญ 

90 293,000.00 293,000.00 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านนา
โพธิ์ 

90 112,000.00 112,000.00 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านหนอง
ปลาดุก N 17.428088 E 104.564311 

90 498,000.00 498,000.00 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านหนอง
เดิ่นพัฒนา 

90 492,000.00 492,000.00 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ 18 บ้าน
หนองปลาดุก ถึง บ้านน้อยนาค า 

90 499,500.00 499,500.00 

9. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านผึ้ง 60 306,000.00 306,000.00 
10. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านวังกระแส 60 474,000.00 474,000.00 
11. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านนามน 60 284,000.00 284,000.00 
12. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านดอนม่วง N 
17.402099 E 104.626995 

60 405,000.00 405,000.00 

13. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ 60 347,500.00 347,500.00 
14. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านแบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน หมู่ 1 N 17.321723 E 104.634304 

60 100,000.00 100,000.00 

15. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
2 N 17.317598 

60 199,500.00 199,500.00 

16. ก่อสร้างถนนล๔กรัง หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง 30 499,000.00 499,000.00 
17. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 บ้านน้อยนาค า 30 245,000.00 245,000.00 
18. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 20 บ้านหนองปลาดุก 60 496,000.00 496,000.00 
19. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาดุก 60 245,000.00 245,000.00 
20. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก 60 487,000.00 487,000.00 
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โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

21. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7-หมู่ 20 60 289,000.00 289,000.00 
22. ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นาพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 
4 N 17.29697 E 104.62294 

30 99,500.00 99,500.00 

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
5 

90 99,500.00 99,500.00 

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
7 

90 199,500.00 199,500.00 

25. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน แบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน หมู่ 9 N 17.373658 E 104.639170 

60 199,500.00 199,500.00 

26. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 90 352,500.00 352,500.00 
27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 60 199,500.00 199,500.00 
28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ถนนเส้นใต้
เขื่อน 

90 99,500.00 99,500.00 

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 N 17.322503 E 104.637329 

90 99,500.00 99,500.00 

30. ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา หมู่ที่ 13 N 
17.322503 E 104.637329 

30 99,500.00 99,500.00 

31. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน แบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน หมู่ 16 N 17.28958 E 104.62076 

60 100,000.00 100,000.00 

32. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 17 
N 17.336314 E 104.596549 

60 100,000.00 100,000.00 

33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
17 N 17.336314 E 104.596549 

90 99,500.00 99,500.00 

34. ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม คสล. ส าเร็จรูป หมู่ 15 
N 17.308299 E 104.648987 

90 199,500.00 199,500.00 

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู๋ 
20 

90 492,000.00 492,000.00 

36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 23 90 99,500.00 99,500.00 
37. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หมู่ 6 30 88,099.12 88,099.12 
38. ขยายเขตไฟฟ้าภายในครัวเรือน หมู่ 8 30 97,604.05 97,604.05 
39. ขยายเขตไฟฟ้าภายในครัวเรือน หมู่ 12 30 95,208.77 95,208.77 
40. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หมู่ 18 30 99,391.04 99,391.04 
41. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในครัวเรือน หมู่ 20 30 127,929.11 127,929.11 
42. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือใช้ในครัวเรือน หมู่ 21 30 163,215.00 163,215.00 
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โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

43. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านจากบ้านนายสุข
สวัสดิ์-บ้านนายการันต์ หมู่ 23 

30 99,426.22 99,426.22 

44. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังกระแส หมู่ 3 N 
17.299224 E 104.640904 

30 199,500.00 199,500.00 

45. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 N 
17.29414 E 104.62216 

60 99,500.00 99,500.00 

46. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 N 
17.337508 E 104.6028855 

30 99,500.00 99,500.00 

47. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเทพพนม หมู่ 8 N 
17.373 E 104.622 

30 99,500.00 99,500.00 

48. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังกระแส หมู่ 16 
N 17.2898 E 104.61098 

30 99,500.00 99,500.00 

49. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 N 
17.392528 E 104.555440 

90 199,500.00 199,500.00 

50. ก่อสร้างถนน คสล.ที่ท าการ อบต.บ้านผึ้ง หมู่ 8 N 
17.351010 E 104620508 

90 422,800.00 422,800.00 

51. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
บ้านนามน หมู่ 6 

60 100,000.00 100,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า    
52. วางท่อประปารอบหมู่บ้าน หมู่ 22 30 200,000.00 200,000.00 
53. ก่อสร้างฝายชะลอน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 60 294,800.00 294,800.00 
54. ขุดลอกล าห้วยแคนซีกเดียว หมู่ 3 30 289,000.00 289,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา    
55. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา 120 2,117,577.80 2,117,577.80 
 7 688,238.20 688,238.20 
56. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120 575,903.90 575,903.90 
 7 156,048.10 156,048.10 
57. โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ 7 10,000.00 10,000.00 
 10 30,000.00 30,000.00 
58. โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านผึ้งเเละผู้ด้อยโอกาส 

150 120,000.00 120,000.00 

 140 174,000.00 174,000.00 
59. โครงการซ่อมเเวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 เเห่ง 30 400,000.00 400,000.00 
60. โครงการพัฒนผู้ดูเเลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 150,000.00 150,000.00 
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61. โครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านผึ้ง 

10 578,000.00 578,000.00 

62. โครงการเเข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10 30,000.00 30,000.00 

63. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 50,000.00 50,000.00 
64. โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคดีต าบลบ้านผึ้ง 12 96,000.00 96,000.00 
 30 46,000.00 46,000.00 
 30 8,000.00 8,000.00 
65. โครงการอบรมอาชีพพ้ืนฐานให้กับเด็กและเยาวชนใน
ต าบลบ้านผึ้ง 

1 50,000.00 50,000.00 

66. โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมและกิจกรรม
ต่างๆ เช่น งานลอยกระทง งานวันสงกรานต์ งานบุญ
ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 

30 169,800.00 169,800.00 

67. อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญในโครงการตามรอย
เศรษฐกิจของพ่อหลวง 

10 20,000.00 20,000.00 

68. อุดหนุนโรงเรียนหนองปลาดุกในโครงการฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพช่างเชื่อม 

10 45,000.00 45,000.00 

69. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารในโครงการ
ฝึกอบรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

10 36,000.00 36,000.00 

70. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนม่วงในโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 20,000.00 20,000.00 

71. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพช่างทาสี 

10 20,000.00 20,000.00 

72. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารในโครงการ
อาหารกลางวัน 

365 872,000.00 872,000.00 

73. อุดหนุนโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ในโครงการอาหาร
กลางวัน 

365 840,000.00 840,000.00 

74. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนม่วงในโครงการอาหาร
กลางวัน 

365 238,000.00 238,000.00 

75. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งในโครงการอาหารกลางวัน 365 1,020,000.00 1,020,000.00 
76. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสในโครงการอาหาร
กลางวัน 

365 872,000.00 872,000.00 

77. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญในโครงการอาหาร
กลางวัน 

365 260,000.00 260,000.00 
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78. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกโครงการอาหาร
กลางวัน 

365 1,410,000.00 1,410,000.00 

79. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารในโครงการ
แข่งขันกีฬาสมานมิตร 

10 49,000.00 49,000.00 

80. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกระแสในโครงการฝึกอาชีพ
ช่างทาสี 

10 25,000.00 25,000.00 

81. อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองญาติ ในการจัดท าเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟ 

1 60,000.00 60,000.00 

82. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ดาว 7 10,000.00 10,000.00 
83. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 30,000.00 30,000.00 

84. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผึ้งในโครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน 

10 36,000.00 36,000.00 

85. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ 

180 220,000.00 220,000.00 

86. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 30 15,000.00 15,000.00 
87. โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน 15 30,000.00 30,000.00 
88. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับเด็ก 3 - 5 ปี 

10 167,240.00 167,240.00 

89. โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 

30 237,500.00 0 

90. โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 10 30,000.00 30,000.00 
91. อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมในโครงการ
โรงเรียนและชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10 27,500.00 27,500.00 

92. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30 40,000.00 40,000.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    
93. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30 30,000.00 30,000.00 
94. โครงการต าบลบ้านผึ้งร่วมใจก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในแหล่งน้ า 

10 9,000.00 9,000.00 

95. โครงการขับเคลื่อนการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

10 30,000.00 30,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม    
96. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

365 47,500.00 47,500.00 
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97. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 365 14,867,000.00 14,867,000.00 
98. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ 800 บาทต่อ
เดือน 

365 4,521,600.00 4,521,600.00 

99. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผุ้ติดเชื้อเอดส์คนละ 500 บาท
ต่อเดือน 

365 78,000.00 78,000.00 

100. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านผึ้ง
(กองทุนวันละบาท) 

5 100,000.00 100,000.00 

101. โครงการอบรมอาชีพประชาชน 60 60,000.00 60,000.00 
102. โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ 30 40,000.00 40,000.00 
103. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 30 43,600.00 43,600.00 
104. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบล
บ้านผึ้ง 

30 92,900.00 92,900.00 

105. โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาต าบลบ้านผึ้ง 30 28,900.00 28,900.00 
106. โครงการนักประชา่ธิปไตยรุ่นเยาว์ 15 29,700.00 29,700.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
107. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 90 148,756.00 148,756.00 
108. ค่าทรายป้องกันลูกน้ ายุงลาย 90 45,000.00 45,000.00 
109. ค่าน้ ายาเคมีก าจัดยุง 90 84,000.00 84,000.00 
110. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องพ่นหมอกควัน 12 1,500.00 1,500.00 
111. โครงการ Big Cleaning Day 30 29,914.00 29,914.00 
112. อบรมการก าจัดขยะมูลฝอย 60 27,700.00 27,700.00 
113. ค่าธรรมเนียมในการน าขยะไปก าจัดในที่ของ
เทศบาลเมืองนครพนม 

300 360,000.00 360,000.00 

114. โครงการผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ า 30 59,050.00 59,050.00 
115. โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

90 460,000.00 460,000.00 

116. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

30 27,100.00 27,100.00 

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร    
117. โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
อบต./พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชน/
คณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการสนับสนุน/
คณะกรรมการติดตามฯและกลุ่มอาชีพต่างๆ 

60 596,765.00 596,765.00 

118. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านผึ้ง 60 339,700.00 339,700.00 
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119. โครงการด าเนินการตามนโยบายและตามหนังสือ
สั่งการของรัฐบาล 

150 98,280.00 98,280.00 

120. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ประชาคมระดับต าบล 

30 55,765.00 55,765.00 

121. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจิริตคอรัปชั่น
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

10 64,400.00 64,400.00 

122. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 30 390,160.00 390,160.00 
123. เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 120 1,905,000.00 1,905,000.00 
 180 561,786.00 561,786.00 
124. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

10 30,000.00 30,000.00 

125. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

365 912,050.00 912,050.00 

126. โครงการ อปท.ต้นแบบบริหารจัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

30 100,000.00 100,000.00 

รวม 51,116,007.31 50,878,507.31 
 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย 

1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า
ชนิด Network  

1 เครื่อง  7,900.00   7,900.00  

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว  4,000.00   4,000.00  
3 โต๊ะท างานโต๊ะเหล็ก 1 ตัว  8,000.00   8,000.00  
4 ถังน้ าแบบสแตนเลส 1 ถัง  14,000.00   14,000.00  
5 โพเดี่ยม 2 ตัว  40,000.00   40,000.00  
6 รถยนต์นั่งกระบะแค๊บ 1 คัน  800,000.00   634,000.00  
7 รถยนต์นั่งดับเบิลแค๊บ 1 คัน  850,000.00   730,000.00  
8 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5 เครื่อง  39,500.00   38,500.00  
9 เลื่อยไฟฟ้า 1 เครื่อง  14,000.00   7,000.00  

10 ตู้เก็บเอกสาร 3 หลัง  16,500.00   14,400.00  
11 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสั้น 4 หลัง  12,000.00   12,000.00  
12 โต๊ะท างานโต๊ะเหล็ก 1 ตัว  8,000.00   8,000.00  
13 เครื่องพิมพ์ (printer Inkjet) 2 เครื่อง  15,800.00   15,800.00  
14 โต๊ะท างานโต๊ะเหล็ก 2 ตัว  16,000.00   16,000.00  
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15 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง 5 หลัง  25,000.00   24,000.00  
16 รถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คัน  1,000,000.00   988,000.00  
17 ถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 1 ถัง  20,000.00   18,500.00  
18 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง  110,000.00   107,500.00  
19 โต๊ะท างานโต๊ะเหล็ก 2 ตัว  16,000.00   16,000.00  
20 เก้าอ้ีท างาน 2 ตัว  5,000.00   5,000.00  
21 เก้าอ้ีท างาน 1 ตัว  2,500.00   2,500.00  
22 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู 
1 เครื่อง  42,300.00   42,300.00  

23 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 24 ตัว  36,000.00   36,000.00  
24 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสั้น 4 หลัง  12,000.00   12,000.00  
25 พัดลมอุตสาหกรรม แบบขาตั้ง ขนาด 24 นิ้ว  6 ตัว  24,000.00   24,000.00  
26 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 

ขนาด 18,000 บีทียู 
2 ตัว  61,200.00   57,200.00  

27 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 7 เครื่อง  17,500.00   17,500.00  
28 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2 เครื่อง  5,600.00   5,600.00  
29 เก้าอ้ีท างาน 6 ตัว  15,000.00   15,000.00  
30 ถังน้ าดับเพลิงแบบสะพายหลัง 6 ชุด  12,000.00   11,700.00  
31 โต๊ะท างานโต๊ะเหล็ก 11 ตัว  88,000.00   88,000.00  
32 เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น แบบท่อต่อ 1 เครื่อง  26,000.00   26,000.00  
33 ชุดรับแขกไม้ 1 ชุด  25,000.00   20,000.00  
34 เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง  59,000.00   59,000.00  
35 เครื่องตบดิน 1 เครื่อง  21,000.00   21,000.00  
36 เครื่องสกัดคอนกรีต 1 เครื่อง  30,000.00   30,000.00  
37 เครื่องก าเนินไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง  27,500.00   27,500.00  
38 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  1 เครื่อง  7,900.00   7,900.00  
39 เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 4 เครื่อง  80,000.00   79,000.00  
40 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  1 เครื่อง  7,900.00   7,900.00  
41 โต๊ะม้าหินขัด 2 ชุด  17,600.00   4,400.00  
42 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 1 หลัง  4,800.00   4,800.00  
43 เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นส าหรับ ศพด. 4 แห่ง  400,000.00   400,000.00  

รวม  3,614,200.00   3,290,800.00  
 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 12 เครื่อง งบประมาณ   482,400.00  บาท   
    หมายเหตุ: โอนงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. อบต.  
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2. จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว (จอโปรเจคเตอร์) 1 จอ                    
   งบประมาณ  40,000.00 บาท  หมายเหตุ: ไม่ได้จัดซื้อ  
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI จ านวน 1 เครื่อง  42,500.00 บาท 
  หมายเหตุ: ไม่ได้จัดซื้อ 

 ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปี 
งบประมาณ 2563  
 ผลส าเร็จของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )                   
จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) ประจ าปีงบประมาณ 2563               
จ านวน  372 โครงการ  งบประมาณ 375,876,300.00  บาท  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง
สามารถด าเนินโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปจ านวนโครงการ 
 1.1 โครงการที่ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน 79 
โครงการ  
 1.2 โครงการที่ด าเนินการจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 19 
โครงการ 
 1.3 โครงการที่ด าเนินการจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
14 โครงการ 
 รวมจ านวนโครงการที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 112 โครงการ                       
คิดเป็นร้อยละ 30.11  จากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
จ านวน  372  โครงการ   
 
2. สรุปจ านวนงบประมาณ 
 2.1 งบประมาณที่ด า เนินการจากข้อบัญญัติ งบประมาณประจ าปี งบประมาณ  2563                       
จ านวน   42,103,738.97  บาท 
 1.2 งบประมาณที่ด า เนินการจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563                        
จ านวน  4,204,600 บาท 
 1.3 งบประมาณที่ด าเนินการจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน   3,128,000 บาท 
 รวมงบประมาณที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  49,436,338.97 บาท              
คิดเป็นร้อยละ 13.16  จากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2563  
จ านวน  375,876,300.00 บาท 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผึ้ง หมู่ 1 

100,000.00 100,000.00 0.00 

2. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 2 

200,000.00 199,500.00 500.00 

3. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังกระแส หมู่ 4 

100,000.00 100,000.00 0.00 

4. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ 
1 

101,000.00 98,900.00 2,100.00 

5. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 

201,000.00 200,000.00 1,000.00 

6. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 

100,000.00 100,000.00 0.00 

7. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนามน หมู่ 6 

141,900.00 141,900.00 0.00 

8. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านดงสว่าง หมู่ 
7 

200,000.00 199,500.00 500.00 

9. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเทพพนม หมู่ 8 

263,000.00 263,000.00 0.00 

11. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านดอนม่วง หมู่ 
9 

100,000.00 99,500.00 500.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

12. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนม่วง หมู่ 9 

200,000.00 200,000.00 0.00 

13. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 

141,900.00 141,900.00 0.00 

14. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านสุขเจริญ หมู่ 
10 

52,800.00 52,000.00 800.00 

15. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ 
12 

100,000.00 99,500.00 500.00 

16. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 

200,000.00 200,000.00 0.00 

17. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผึ้ง หมู่ 13 

100,000.00 100,000.00 0.00 

18. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 15 

100,000.00 99,500.00 500.00 

19. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังกระแส 
หมู่ 16 

300,000.00 299,500.00 500.00 

20. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ 
17 

200,000.00 200,000.00 0.00 

21. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 18 

150,000.00 150,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

22. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้อยนาค า หมู่ 19 

300,000.00 299,500.00 500.00 

23. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
20 

300,000.00 300,000.00 0.00 

24. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 21 

481,800.00 478,000.00 3,800.00 

25. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
21 

300,000.00 300,000.00 0.00 

26. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเดิ่นพัฒนา 
หมู่ 23 

200,000.00 200,000.00 0.00 

27. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบาายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเทพ
พนม หมู่ 8 

100,000.00 99,200.00 800.00 

28. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 11 

200,000.00 198,600.00 1,400.00 

29. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ 
15 

200,000.00 196,100.00 3,900.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

30. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
22 

300,000.00 300,000.00 0.00 

31. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
อุดหนุนไฟฟ้า 

1,200,000.0
0 

888,574.82 311,425.18 

32. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาหมู่บ้าน บ้านวัง
กระแส หมู่ 3 

405,300.00 393,533.00 11,767.00 

33. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช
และผักตบชวา หนอง
ฮ่องควาย บ้านเทพ
พนม หมู่ 8 

53,800.00 51,100.00 2,700.00 

34. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 50,000.00 0.00 

35. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในด้าน
การศึกษาของพนักงาน
ครู ผู้ดูแลบุคลากรทาง
การศึกษาและอ่ืนๆ 

210,000.00 210,000.00 0.00 

36. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000.00 29,200.00 800.00 

37. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 50,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

38. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
(อุดหนุนโครงการ
สถานศึกษา) 

239,000.00 199,000.00 40,000.00 

39. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 5,412,000.0
0 

5,365,000.00 47,000.00 

40. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

200,000.00 200,000.00 0.00 

41. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าจัดงานประเพณีแห่
ดาว 

20,000.00 20,000.00 0.00 

42. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นฮีตสิบสองครอง
สิบสี่ 

275,000.00 40,000.00 235,000.00 

43. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

30,000.00 10,500.00 19,500.00 

44. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ก่อสร้างอาคารคลุม
เครื่องเล่นเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านผึ้ง 

424,900.00 416,400.00 8,500.00 

45. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

239,000.00 199,000.00 40,000.00 

46. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนมัธยม
ในเขตต าบลบ้านผึ้ง 

55,000.00 55,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

47. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

2,835,500.0
0 

2,574,590.00 260,910.00 

48. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

110,000.00 80,000.00 30,000.00 

49. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการต าบลบ้านผึ้ง
ร่วมใจก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในแหล่งน้ า 

20,000.00 19,800.00 200.00 

50. การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู่่สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000.00 97,500.00 2,500.00 

51. การพัฒนาด้านสังคม ค่าด าเนินโครงการ
อบรมอาชีพประชาชน 

65,000.00 61,400.00 3,600.00 

52. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสร้าง
ความเข้าใจป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 49,530.00 470.00 

53. การพัฒนาด้านสังคม โครงการเยาวชนจิต
อาสาพัฒนาต าบลบ้าน
ผึ้ง 

50,000.00 38,400.00 11,600.00 

54. การพัฒนาด้านสังคม โครงการนัก
ประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ 

50,000.00 48,100.00 1,900.00 

55. การพัฒนาด้านสังคม โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนคนดีต าบลบ้าน
ผึ้ง 

135,000.00 130,200.00 4,800.00 

56. การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านผึ้ง 
หมู่ 1 

124,600.00 124,000.00 600.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

57. การพัฒนาด้านสังคม ค่าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร 

50,000.00 49,920.00 80.00 

58. การพัฒนาด้านสังคม โครงการ อปท.ต้นแบบ 
บริหารจัดการน้ าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 

59. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

154,952.00 154,952.00 0.00 

60. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

115,000.00 71,000.00 44,000.00 

61. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ Big Cleaning 
Day 

30,000.00 29,190.00 810.00 

62. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ค่าโครงการฝึกอบรม
การก าจัดขยะมูลฝอย 

30,000.00 28,700.00 1,300.00 

63. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการผู้ก่อการดี 
ป้องกันเด็กจมน้ า 

70,000.00 61,200.00 8,800.00 

64. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

30,000.00 29,600.00 400.00 

65. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

460,000.00 460,000.00 0.00 

66. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

131,400.00 131,400.00 0.00 

67. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
บ้านผึ้ง 

980,000.00 972,865.00 7,135.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

68. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการด าเนินการ
ตามนโยบายและ
หนังสือสั่งการของ
รัฐบาล 

100,000.00 99,375.00 625.00 

69. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

70,000.00 63,590.00 6,410.00 

70. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 0.00 

71. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการสร้างส านึกรัก
ถิ่นเกิดเพ่ือพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บนฐานคติวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
พระประมุข 

49,400.00 47,000.00 2,400.00 

72. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 

453,500.00 453,100.00 400.00 

73. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ในโครงการ
อบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ต าบลบ้านผึ้ง 

50,000.00 49,500.00 500.00 

74. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ในโครงการ
อบรมการกวดขันวินัย
จราจร 

50,000.00 49,500.00 500.00 

75. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม อบต.
บ้านผึ้ง 

500,000.00 500,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

76. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

ส ารองจ่าย 2,000,000.0
0 

1,568,619.15 431,380.85 

77. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,343,600.
00 

15,611,000.0
0 

1,732,600.0
0 

78. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,760,000.0
0 

4,592,800.00 1,167,200.0
0 

79. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 84,000.00 6,000.00 

 

                    โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ โครงการโอนงบ 
1 โครงการสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
40,000.00 อยู่ระหว่างสถานการณ์โรค

ไวรัสโควิด 2019 ระบาด 
 

2 โครงการสงเสริมอาชีพภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้สูงอายุ   

40,000.00   อยู่ระหว่างสถานการณ์โรค
ไวรัสโควิด 2019 ระบาด 

 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 17 โครงการหมู่บ้าน
สารสนเทศ  

50,000.00 กรรมการหมู่บ้านไม่ได้ขอ
เบิกงบประมาณด าเนินการ 

 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

43,000.00 อยู่ระหว่างสถานการณ์โรค
ไวรัสโควิด 2019 ระบาด 

 

5 โครงการสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอรัปชั่น   

50,000.00 อยู่ระหว่างสถานการณ์โรค
ไวรัสโควิด 2019 ระบาด 

 

6 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย   

 โอนงบประมาณตั้งจ่าย
โครงการอบรมผู้ช่วยจิต
อาสาภัยพิบัติ 

(-50,000) 

7 โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่                             
       

 โอนงบประมาณตั้งจ่าย
โครงการอบรมผู้ช่วยจิต
อาสาภัยพิบัติ 

(-20,000) 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ โครงการโอนงบ 
8 โครงการรณรงค์การป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์        

 โอนงบประมาณตั้งจ่าย
โครงการอบรมผู้ช่วยจิต
อาสาภัยพิบัติ 

(-20,000) 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านนามน หมู่ 6 

158,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านเทพพนม หมู่ 14 

200,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านวังกระแส  หมู่ 4 

100,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านสุขเจริญ  หมู่ 10 

100,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

13 โครงการอบรมผู้ช่วยจิตอาสาภัย
พิบัติ 

  (+90,0000) 

 รวมงบประมาณ 781,000  90,000 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  - ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องบูรณาการกับแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน และส่วนราชการ
ต่างๆ โดยแต่ละส่วนงานต้องประสานงานเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

  - สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒาท้องถิ่น 
 2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต 

 - การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง 
  - ความซ้ าซ้อนของโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้ าซ้อนและ 
โครงการที่ด าเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผน   

 - จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

 - หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลโครงการ 
และงบประมาณ จึงท าให้ยากในการติดตาม 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  - ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่และตรวจสอบ
โครงการที่ด าเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจริง ๆ 
  - ในการก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตาม 
  - ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้
รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

 
 ผลจากการพัฒนา 
  - เกิดการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้าน สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ที่สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งได้    
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องค์การบรหิารสว่นตําบลบา้นผึ�ง 
อําเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 

โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๓-๐๖๗๘

https://www.banphung.go.th/



