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 ตามท่ีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)  โดยก าหนดพื้นที่ชี้น ากลยุทธ์ ประสานและบูรณาการ   การท างาน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ทักษะทัศนคติและเรียนรู้
การปฏิบัติงานต่อเนื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด ประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 3 ประเภท 
คือ  1.แผนพัฒนา  (เป็นแผนพัฒนาระยะยาว)  2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน) 3.
แผนการด าเนินงาน  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี และต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
ประชาชนเป็นหลักศูนย์กลางในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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1 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนต าบล  

ต ำบลหนองเอ่ียน เป็นหนึ่งในจ ำนวน 9 ต ำบลของอ ำเภอค ำชะอี ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของ 
อ ำเภอค ำชะอี อยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอค ำชะอีเป็นระยะทำงประมำณ 6 กิโลเมตร ห่ำงจำกตัวจังหวัดเป็นระยะทำง
ประมำณ  29 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลบ้ำนค้อ ต ำบลโพนงำม 
ทิศใต้    ติดต่อกับต ำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ ต ำบลนำโสก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลผึ่งแดด 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลบ้ำนซ่ง ต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

ต ำบลหนองเอ่ียนมีเนื้อที่ประมำณ  10,325  ไร่  หรือประมำณ  16  ตำรำงกิโลเมตร 
 

 
  



 

 

2 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต ำบลหนองเอ่ียนมีพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่รำบสม่ ำเสมอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท ำ 

กำรเกษตรมีล ำห้วยไหลผ่ำนหลำยสำย 
 ทิศเหนือ  จรดกับต ำบลโพนงำม ต ำบลบ้ำนค้อ         
 ทิศใต้  จรดกับต ำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ ต ำบลนำโสก 
 ทิศตะวันออก จรดกับต ำบลผึ่งแดด  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  
 ทิศตะวันตก  จรดกับต ำบลบ้ำนซ่ง ต ำบลบ้ำนเหล่ำ    
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอำกำศของต ำบลหนองเอ่ียน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ ำฤดูกำล ซึ่ง 2 ชนิด 
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนเข้ำปกคลุมประเทศไทย  ตั้งแต่
ประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนำวของประเทศไทย ท ำให้ต ำบลหนอง
เอ่ียนมีอำกำศหนำวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพำมวลอำกำศชื้นจำกทะเลและ  มหำสมุทร
เข้ำปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงประมำณกลำงเดือนตุลำคม) ท ำให้ มีฝนตก
ชุกท่ัวไป  
 ฤดูกำล ฤดูกำลของต ำบลหนองเอ่ียน พิจำรณำตำมลักษณะของลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยสำมำรถ 
แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้  
 ฤดูหนำว เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 
 ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นช่วงว่ำง  ของฤดูมรสุม 
โดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวโดยทั่วไป โดยเฉพำะ ในช่วงเดือน
มีนำคมและเมษำยนจะเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวที่สุดของปี  
 ฤดูฝน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นช่วงที่มรสุม  ตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอำควำมชื้นจำกทะเลและมหำสมุทรมำปกคลุมประเทศไทย  
                1.4 ลักษณะของดิน 

 ดินสภำพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำยเหมำะส ำหรับปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลท ำสวน ท ำนำและ ท ำไร่  
 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

ต ำบลหนองเอ่ียนแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 10 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองเอ่ียน  จ ำนวนครัวเรือน  202  ครัวเรือน  

  หมูที่ 2 บ้ำนหนองเอ่ียน  จ ำนวนครัวเรือน  255  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองอินหม่อน จ ำนวนครัวเรือน  207  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งนำงหนำย  จ ำนวนครัวเรือน  167  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองบง  จ ำนวนครัวเรือน  178  ครัวเรือน 



 

 

3 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

  หมู่ที่ 6 บ้ำนนำหลวง  จ ำนวนครัวเรือน  130  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 7 บ้ำนหัวขัว  จ ำนวนครัวเรือน  164  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 8 บ้ำนนำหลวง  จ ำนวนครัวเรือน    75  ครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองบง  จ ำนวนครัวเรือน  132  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 10บ้ำนหนองเอ่ียน  จ ำนวนครัวเรือน  106  ครัวเรือน 

2.2 การเลือกตั้ง 
3.ประชากร 

  3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
*จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 5,372  คน แยกเป็น  ชำย 2,597  คน  หญิง 2,775 คน 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

บ้ำนหนองเอ่ียน หมู่ 1 
บ้ำนหนองเอ่ียน หมู่ 2 
บ้ำนหนองอินหม่อน หมู่ 3 
บ้ำนทุ่งนำงหนำย หมู่ 4 
บ้ำนหนองบง หมู่ 5 
บ้ำนนำหลวง หมู่ 6 
บ้ำนหัวขัว หมู่ 7 
บ้ำนนำหลวง หมู่ 8 
บ้ำนหนองบง หมู่ 9 
บ้ำนหนองเอ่ียน หมู่ 10 

369 
284 
337 
281 
280 
244 
224 
155 
259 
164 

367 
363 
324 
299 
275 
274 
264 
163 
273 
173 

736 
647 
661 
580 
555 
518 
488 
318 
532 
337 

รวม 2,597 2,775 5,372 

หมำยเหตุ  *ข้อมูล ณ เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 
 

 
 

48%52%

จ ำนวนประชำกรต ำบลหนองเอี่ยน

ชาย

หญิง



 

 

4 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

(คน) (คน) 

น้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม 26 28 54 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 35 49 84 

3 ปีเต็ม – 5 ปี 77 73 150 

6 ปีเต็ม – 11 ปี 265 267 532 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 134 144 278 

15 ปีเต็ม – 17 ปี 112 147 259 

18 ปีเต็ม – 25 ปี 223 235 458 
26 ปีเต็ม – 49 ปี 786 824 1,610 

50 ปีเต็ม -60 ปีเต็ม 411 461 872 
มำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึ้นไป 528 547 1,075 

รวม 2,597 2,775 5,372 

  4. สภาพทางสังคม 
  4..1 การศึกษา 

-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์(กรมศำสนำ)  4        แห่ง   
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(กรมพัฒนำชุมชน)  1        แห่ง     
-  โรงเรียนประถมศึกษำ    3 แห่ง 

   -  โรงเรียนขยำยโอกำส    1 แห่ง 
   -  โรงเรียนอำชีวศึกษำ    - แห่ง  
   -  โรงเรียน / สถำบันชั้นสูง   - แห่ง  
   -  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน  10 แห่ง 
                       - ห้องสมุดประชำชน    -         แห่ง 
  4.2 สาธารณสุข 

-  โรงพยำบำลของรัฐขนำด/เตียง   -   แห่ง 
-  สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล / หมู่บ้ำน  1   แห่ง                  
-  สถำนพยำบำลเอกชน    -   แห่ง 

   -  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน    1   แห่ง 
-  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขมูลฐำน   10         แห่ง  

             -  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ ร้อยละ 100 % 
   



 

 

5 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

  4.3 อาชญากรรม 
-   สถำนีต ำรวจ                         -      แห่ง 

   -   ที่พักสำยตรวจ                      1      แห่ง   
   -   สถำนีดับเพลิง   -      แห่ง 

-   สถำนีต ำรวจชุมชนต ำบล       -             แห่ง 
  4.4 ยาเสพติด 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 

-  ทำงหลวงแผ่นดินสำย1(สำยมุกดำหำร-ค ำชะอี) 2 สำยหนองเอ่ียน-บ้ำนเหล่ำ) 
-  ถนนคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำน  44 สำย 

   -  ถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน  8 สำย 
   -  ถนน  อบจ.มุกดำหำร   2 สำย   
  5.2 การไฟฟ้า 

- กำรบริกำรไฟฟ้ำครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้ำนและมีกำรใช้ไฟฟ้ำ  ประมำณ 974 ครัวเรือน 
แต่ยังมีบำงครัวเรือนที่แยกครอบครัวออกไปยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ 

  5.3 การประปา 
- กำรบริกำรประปำครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้ำนและมีกำรใช้ประปำประมำณ497ครัวเรือน 

แต่ยังมีบำงครัวเรือนที่แยกครอบครัวออกไปยังไม่มีประปำใช้ 
  5.4 โทรศัพท์ 
   - ประชำชนต ำบลหนองเอ่ียนใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือกำรสื่อสำร 100% 
  5.5 ไปรษณีย์หรือสื่อสารหรือขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์ประจ ำต ำบล  - แห่ง 
 6.ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
   - กำรท ำนำท ำไร่  ท ำสวน 
  6.2 การประมง 
   - กำรเลี้ยง ปลำ 
  6.3 การปศุสัตว์ 
   - ไก่  เป็ด  โค  กระบือ 
 
 



 

 

6 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

  6.4 การบริการ 
   -  ร้ำนอำหำร    
   -  ร้ำนเสริมสวย 
   -  หอพัก 
   -  รีสอร์ท 
  6.5 การท่องเที่ยว 

-  โบสถ์ท่ีเล็กที่สุดในประเทศ (บ้ำนหัวขัว หมู่ 7) 

 
- ต้นมะค่ำโมง (บ้ำนนำหลวง หมู่ 6) 



 

 

7 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 
- หนองดินด ำ (บ้ำนนำหลวง หมู่ 6,8) 

 
- บึงหนองบง (บ้ำนหนองบง หมู่ 5,9) 

 
 6.6 อุตสาหกรรม 



 

 

8 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   -  กลุ่มเกษตรกรก้ำวหน้ำ,กลุ่มทอผ้ำ  

-  กลุ่มจักสำน,กลุ่มวิสำหกิจชุมชนไวน์ผลไม้หนองเอ่ียน 
-  กลุ่มทอเสื่อกก,กลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำขำย 
-  กลุ่มขนมจีน,กลุ่มร้ำนค้ำชุมชน  
-  กลุ่มร้ำนค้ำสหกรณ์ 
-  กลุ่มท ำลวดหนำม,กลุ่มกลองยำว 
-  กลุ่มผู้สูงอำยุ,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 
-  กลุ่มสหกรณ์ข้ำว,กลุ่มฉำงข้ำว 
-  กลุ่มธนำคำรข้ำวเปลือกบ้ำนดอนกลำง  
-  กลุ่มทอเสื่อ,กลุ่มปุ๋ย 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้ำนหัวขัว,กลุ่มสภำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
-  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผำ,กลุ่มอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย 

   -  กลุ่มเย็บผ้ำ 
-  ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีและกำรเกษตรชุมชน              1         แห่ง 
-  กลุ่มเยำวชนมีทุกหมู่บ้ำน 
-  กลุ่มหมวกบ้ำนนำหลวง 

  6.8 แรงงาน 
   -  รับจ้ำงทั่วไป   
 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
   -  ศำสนำพุทธ ศำสนำอิสลำม ศำสนำคริสต์ 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   -  บุญผะเหวด 
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- พิธีฟ้อนหมอเหยำ 
 

 
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   - เครื่องจักสำน  
   - ภำษำอีสำน 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   - เครื่องจักสำน 
   - เครื่องปั้นดินเผำ 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

- มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญในพ้ืนที่ คือ ห้วยโคก  ห้วยเตย  ห้วยขี ห้วยร่อง
ทุ่ง ห้วยจำน เป็นต้น 

  8.2 ป่าไม้ 
   -ป่ำไม้  มีป่ำสงวนแห่งชำติดงมะอี่อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  8  
  8.3 ภูเขา 
   - ภูเขำ   - แห่ง 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - บึงหนองบง 
   - หนองดินด ำ 
 9. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหาภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม ที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน 
  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
  วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่งคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคสังคม สร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
  1.ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2.ขีดความสามรถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4.ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5.ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
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ด้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ

แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม 
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 

ได้แก่ 
1. ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ

จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

2. ปรับปัจจุบัน เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
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3. สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ
กินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย

คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม  
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม  

ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม  

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้งสามด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและ 

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุก
ภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ สร้างระบบ
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งรักษาทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงภายในประเทศและส่งเสริมการบูรณาการ
การท างาน ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

  1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถุงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ 

  1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กลับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามรถเข้าถึงการ
บริการทีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
  2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสมารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
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 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
  4.ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยืนและ
เป็นธรรม 
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
  4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและย่ังยืน 
  5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
  5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุม
คามทั้งการทหารและภัยคุมคามอ่ืนๆ 
  5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุมคามข้ามชาติ 
  5.4 การรักษาความมั่นคงและประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5.5 การบริหารจัดการความความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัยคล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
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  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
  7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
  8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ปรกอบการทางเทคโนโลยี 
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  9.2 การพัฒนาเมือง 
  9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
  10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเชียน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 3 
  10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นรากฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
  10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีความเสมอภาคกัน 
  10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในออนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
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  10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   เป้าหมาย “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ าโขง” 
   ทิศทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
    -พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ 
    -พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล 
    -พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า 
    -บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
   2.แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

    -พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
    -พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
    -พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    -พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น 
    -พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 
    -อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
   3.สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตร 
    -พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้างหอมมะลิคุณภาพสูง 
    -ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ 
    -ส่งเสริมและพัฒนาการเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้
ใหม่ที่ส าคัญของภาค 
    -พัฒนาธุรกิจ SMEs/ธุรกิจ Starup/วิสาหกิจชุมชน 
    -ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม 
    -พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
    -ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าใหม่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
    -ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค 
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   4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
    -ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
    -ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 
    -ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 
    -ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
    -ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
    -ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
    -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
   5.ให้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลาง และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
    -เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
    -เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค 
    -พัฒนาเมืองส าคัญ : นครราชสีมา ขอนแก่น 
    -พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ 
   6.พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
    -พัฒนาด่านชายแดน 
    -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน 
    -พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย” 
  ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม 
     (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
  วัตถุประสงค์  1.การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
     2.การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และส่งอ านวยความสะดวก  
       ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
     2.พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อน 
       บ้าน 
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     3.พัฒนาศักยภาพด้านด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการ  
       และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
     4.พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการ 
       ท่องเที่ยว 
     5.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัว 
     อาหารปลอดภัย 
  วัตถุประสงค์  1.ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
     2.มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 

     3.ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับ 
       ตลาด 
  แนวทางการพัฒนา 1.เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
     2.ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
     3.ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางเกษตรให้ 
       สอดคล้องกับตลาด 
     4.ประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงตลาดส าหรับสินค้าเกษตรเป้าหมาย 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับ  
     ภาคธุรกิจในพื้นที่ 
  วัตถุประสงค์  1.ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
     2.ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ 
       ผลิต การค้า การลงทุน 
     3.สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
     4.สินค้าและบริการได้รับการเพ่ิมมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา 1.เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุน แก่ 
       ผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ 
     2.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้า  
       การลงทุน 
     3.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการใน 
       การค้าการลงทุน 
     4.ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพ้ืนที่ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
  วัตถุประสงค์  1.ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
     2.ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีข้ึน 
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     3.ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     4.ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
       ประชาชนในพื้นท่ี 
     2.สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และ 
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.ส่งเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
   “เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” 
  พันธกิจ 
   1.พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่าง 
     ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
      สู่สังคมฐานความรู้ 
   3.ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ 
     ทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาค 
     การค้าชายแดน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
   2.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็น 
     ธรรม 
   3.เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ 
  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
   1.ด้านการเกษตร เกษตรมูลค่าสูง โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์ 
   2.ด้านการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม-ท่องเที่ยวตามวิถีลุ่มน้ า 
     โขง 
   3.ด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
   1.การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   2.การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพ่ือเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
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   3.การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีลุ่มแม่น้ าโขง 
   4.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
   5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   6.การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 วิสัยทัศน์ “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยวหนึ่งเดียว 
  การศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาสู่อาเซียน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 

     ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด

มุกดาหารให้ลดลง 
1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬา เพ่ือสุขภาพ

และนันทนาการ 
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น 
1.4 ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานที่ดี 
1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

      2.พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
    2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์  

     อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

    รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจ า 
    จังหวัด 

1.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและ
เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการ
และสร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 

    1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
    1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัด 

     มุกดาหาร เพ่ือน าเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และ
ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 
1.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางใน 
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     การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     ท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

1.4 สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพ่ิมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือและ
ร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการ ก าหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
พร้อมกับรับการตรวจสอบ 

1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

1.1 สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการน าเข้า โดยเน้นการก าหนดปัจจัยการ 
ผลิตหรือการน าสารเคมีเป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด้าน โดยการบูรณาการ
การท างานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.2 จัดท ามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการข้ึนทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจ าหน่าย
โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงการปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมาย 

1.3 รณรงคก์ารลด ละเลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภค 
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจ
ให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในสัดส่วนที่มากขึ้น การสร้างพฤติกรรม
ใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้) หรือเชิญ
ชวนให้มีการกินผักพ้ืนบ้านมากข้ึน 

1.4 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค 
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1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือยกระดับความรู้ผู้ส่งออก
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตและ
การบริหารจัดการอาหารปลอดภัย 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่าย
ส าหรับผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

1.7 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจ าท้องถิ่น 
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอี่ยน 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ ประชาชนในต าบลหนองเอ่ียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
6.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
7.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3.เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข  
8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 2.4 ตัวชี้วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจ
รับงานโดย จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง  
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 

พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการด้านไฟฟ้า 
น้ าประปาและโทรศัพท์อย่างพอเพียง 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่ง
ท่องใหม่และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียง 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เข้มแข็งมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหาร
ปลอดภัย 

ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผัก
ประจ าท้องถิ่น 

 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

4.1กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

5.1กลยุทธ์การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล  

6.1กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
7.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

   7.1กลยุทธ์การพัฒนาการการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน การก าหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนก าหนดการพัฒนาที่ ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7
ยุทธศาสตร์ และ 7 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
4.1กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
5.1กลยุทธ์การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล  
6.1กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 

7.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
   7.1กลยุทธ์การพัฒนาการการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน มุ่งพัฒนา 8 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อยการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยวการ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขการพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอี่ยน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานสภาพการพัฒนาและโอกาส
ในการพัฒนา  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 
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จุดแข็ง (S: strength) 

  -ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านต่างๆ 
  -ชุมชนเข้มแข็งและสามัคคีไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
  -สามารถรองรับการขยายของเมืองและการลงทุน 
  -สิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ 
  -มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  -มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จ านวน 3 แห่ง สามารถรองรับการขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 
  -เป็นศูนย์กลางการตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

จุดอ่อน (W : weakness) 
  -ขาดการจัดระบบผังเมืองรวมและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
  -เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
  -ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน กระจายรายได้ยังไม่ทั่วถึง 
  -กลุ่มอาชีพยังขาดพัฒนาทักษะฝีมือ ท าให้เสียโอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน 

โอกาส (O : opportunity) 
-รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นสามารถ
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในการบริหารของท้องถิ่นได้ 

  -มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใต้แผนงานด้านชุมชน 
  -มีโครงการประกันรายได้ภาคการเกษตร 

ข้อจ้ากัด (T : threat) 
  -ขาดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
  -ประชาชนมีรายได้น้อย 
  -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
  
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ รักน้้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์น้้า ป่า 
ไม ้

พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก เพื่อใช้ส้าหรับ
การประชุมและ
งานต่างๆ 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการจัดซื้อเต้นท์ เพื่อใช้ส้าหรับ
การจัดงานต่างๆ 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 

เพื่อใช้ส้าหรับ
งานต่างๆ 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เพ่ือออก
บริการ
ประชาชน 

ราษฎร หมู่ 
1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กองคลัง 

6 โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล เพ่ือใช้ส้าหรับ
การปฏิบัติงาน 

อบต.หนอง
เอ่ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเก็บภาษี อบต.หนอง
เอ่ียน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% คุณภาพชีวิต กองคลัง 

8 โครงการเพิ่มสมรรถนะและ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน 

เพ่ือใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ใน อบต.
หนองเอ่ียน 

ปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูก
ระเบียบ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งแบบ
มีตุ้มถ่วง 

เพ่ือใช้ส้าหรับ
การงานต่างๆ 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

10 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดินและน้้า 

เพ่ืออนุรักษ์ดิน
และน้้า 

ปลูกหญ้าแฝก
บริเวณรอบ
ขอบสระ คู 

คลอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปลูก
หญ้า
แฝก 

เพ่ือ
บ้ารุงรักษา
ดินและน้้า 

ส้านักปลัด 

11 โครงการส่งเสริมมีส่วนร่วม
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

เพ่ือส่งเสริม
การคัดแยก
ขยะและลด
ปริมาณขยะ 

คัดแยกขยะ
ในชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณ
ขยะ
ลดลง 

ปริมาณขยะ
ลดลงทุก
หมู่บ้าน 

ส้านักปลัด 

12 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  

เพ่ือเฉลิมพระ
พระเกียรติ 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ซุ้ม
เฉลิม
พระ

เกียรติ 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 

ส้านักปลัด 



 

39 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการเพิ่มสมรรถนะและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือจ้างเหมา
บริการงาน
ต่างๆ 

ปฏิบัติหน้าที่
ในองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 100% คุณภาพชีวิต กองคลัง 

14 โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้าง อบต.หนองเอ่ียน 

-เพ่ือจัดซื้อ
ที่ดินก่อสร้าง 
อบต.หนอง
เอ่ียน 

จ้านวน 4 ไร่ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส้านักงาน อบต.หนองเอ่ียน 

เพ่ือก่อสร้าง
อาคาร
ส้านักงาน 
อบต.หนอง
เอ่ียน 

ส้านักงาน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
 



 

40 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

เพ่ือใช้ส้าหรับ
อ่านข้อมูลใน
บัตรต่างๆ 

ประชาชน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
 

17 โครงการร่วมต้านทุจริต ร่วม
ปลูกจิตส้านึกธรรมภิบาล 

เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิก สภาฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

18 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ เพ่ือได้รับ
ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิกสภาฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

19 โครงการบ้านสวย เมือง
สะอาด 

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขต
พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

พื้นที่ต้าบล
หนองเอี่ยน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 

 



 

41 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
ขาตั้ง 

เพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิ 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

21 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือก้าจัดยุง ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

22 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับยา
เสพติด 

เพ่ือให้
ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ประชาชน 
หมู่ 5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

23 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพ่ือจัด
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

จัดอบรมชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย

พิบัติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% จิตอาสาภัย
พิบัติ 

ส้านักปลัด 



 

42 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100%  คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

25 โครงการต่อเติมอาคารห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเอ่ียน 

เพื่อต่อเติม
อาคารห้อง
ประชุมสภาฯ 

เพื่อใช้ส้าหรับ
บริการ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

26 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเอ่ียนหลังเดิม 

เพื่อปรับปรุง
อาคารส้านักงาน 

เพื่อใช้ส้าหรับ
บริการ
ประชาชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม  26    โครงการ  - - 12,245,500 
 

12,245,500 12,245,500 12,245,500 12,245,500 - - - 



 

43 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

-เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

-ลดอุบัติทาง
ถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุบัติ 
เหตุทาง
ถนน
ลดลง 

คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเกิด
อุบัติต่างๆ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการอบรมกู้ชีพ อปพร. 
ในต้าบลหนองเอ่ียน 

-เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
เกิดต่างๆ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 



 

44 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดตั้ง/ฝึกทบทวน/
อปพร. 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
เกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

6 โครงการบริหารจัดการหน่วย
กู้ชีพ 

เพ่ือจ้างเหมา
บริการผู้มา
ปฏิบัติงาน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

7 โครงกาจัดซื้อป้ายไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

-เพ่ือป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม  7 โครงการ - - 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 - - - 

 



 

45 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนใน
ต้าบลหนอง
เอ่ียนปลอด
จากโรค
ไข้เลือดออก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

เพ่ือป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนใน
ต้าบลหนอง
เอ่ียนปลอด
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 



 

46 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐานประจ้าหมู่บ้าน 
 

เพ่ืออุดหนุน
สาธารณสุขมูล
ประจ้าหมู่บ้าน  
(อสม.) 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือ
ป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้าดี 

เพื่อรณรงค์
ป้องกันปัญหา
โรคพยาธิใบไม้
และมะเร็งท่อ
น้้าด ี

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ 1-10 

เพ่ือป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่
ต้าบลหนอง
เอ่ียนได้รับ
สารไอโอดีน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 



 

47 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและ
ครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี 
หมู่ 1-10 

เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาเชื้อเอช
ไอวี 

ลดการติด
เชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูก
และ
ครอบครัวที่
ติดเชื้อเอช
ไอวี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

7 โครงการบริหารจัดการตลาด เพ่ือส่งเสริม
การตลาด 

ตลาดที่ถูก
สุขลักษณะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 

 

 

 



 

48 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
ต้าบลหนองเอี่ยน ปี 2565) หมู่ 
1-10 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหายาเสพ
ติด 

เยาวชนใน
พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ

ฯ 

9 โครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด้าริในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริม
ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 ใน
พ้ืนที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100%  คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

ฯ 

 
 

 

 

 



 

49 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-
19) 

เพ่ือป้องกัน
และควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก
และโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (Covic-
19) 

ประชาชน 
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม  10 โครงการ - - 658,400 658,400 658,400 658,400 658,400 - - - 

 

 

 

 

 



 

50 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มสมรรถนะและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือจ้างเหมา
บริการงาน
ต่างๆ 

ปฏิบัติหน้าท่ี
ในองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ

ฯ 

2 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

เพ่ือให้ผู้พิการ
และทุพพล
ภาพมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้พิการใน
เขตต้าบล
หนองเอ่ียน
มีชีวิตที่ดีข้ึน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ

ฯ 

3 โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพ่ือให้
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตต้าบล
หนองเอ่ียน
มีชีวิตที่ดีข้ึน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ

ฯ 



 

51 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุใน
เขตต้าบล
หนองเอ่ียน
มีชีวิตที่ดีข้ึน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

รวม   4 โครงการ - - 318,000 318,000 318,000 318,000 318,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 



 

52 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มสมรรถนะและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือจ้างเหมา
บริการงาน
ต่างๆ 

ปฏิบัติหน้าที่
ในองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

2 โครงการเตาเผาศพ -เพ่ือส้าหรับ
เผาศพ 

-ราษฎรที่
เสียชีวิต หมู่ 
8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

3 
 

โครงการกระจกมุมโค้ง
บริเวณหลังโรงเรียนบ้าน
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

53 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการตัดหญ้าบริเวณถนน -เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณถนน 

- หมู่ 1-10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าพร้อมสายพาดดับ 

-เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

6 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

7 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

8 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

9 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

54 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

11 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

12 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

13 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

14 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

15 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

55 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่ 1 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่ 2 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 3 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 4 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 5 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 6 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

56 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 7 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 8 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 9 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่ 10 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

57 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

58 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

59 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

60 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 1 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 2 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 3 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 4 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 5 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 6 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

61 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 7 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 8 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 9 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ 10 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

56 โครงการประปาช้ารุด -เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

57 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

62 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

61 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

63 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

63 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

65 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

66 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

64 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

65 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง (ข้างวัดอินทร์แปลง) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

78 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

79 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

80 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

81 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

82 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

66 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

84 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

85 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

86 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

87 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมสายพาดดับ 

-เพื่อเพิ่มแสงสว่าง

และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

67 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการเสริมสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้า ไฟส่อง
สว่าง 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่างและ
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

90 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

91 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

93 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

94 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

68 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

97 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

98 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

99 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซมขยายไหล่
ทาง 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

69 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการจัดหาซัมเมอร์ลูก
ลอยอัตโนมัติ(ใช้ส้าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน) 

-เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

102 โครงการถนน คสล. เชื่อมต่อ
ต้าบลบ้านเหล่า 

-เพ่ือการสัญจร
ไปมา สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

103 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ 1-10 

-เพ่ือน้้า 
อุปโภคบริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

104 โครงการถนน คสล. เส้น  
นาหลวง-เหล่าสร้างถ่อ 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

105 โครงการเสริมลูกรังถนน เส้น
นาหลวง-ทุ่งนางหนาย 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

70 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการรางระบายน้้ารอบ
หมู่บ้าน 
-เส้นบ้านผู้ช่วยแดงถึงถนน
สายหลักบ้านแข้ 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

-ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

107 โครงการรางระบายน้้ารอบ
หมู่บ้าน 
-เส้นบ้านนางดีถึงสามแยก
บ้านนางเทวี 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

-ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
-เส้นบ้านนางปราณีถึงบ้าน
นางพัฒนา 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

109 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
-เส้นบ้านผู้ช่วยแดงไปถึงถนนสาย
หลักบ้านแข ้

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

 



 

71 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการถนน คสล.จากนา 
อบต.ม้วน ถึงนาผู้ใหญ่พิทัก 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

111 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นบ้านผู้ใหญ่ศรีสมหวังถึง
สามแยกบ้านแฝก 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

112 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน หมู่ 1-10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

113 โครงการบล็อกคอนเวส 
(หนองฮี) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

72 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการคลองระบายน้้าจาก
บ้านนายสมดี คล่องแคล่ว   
เชื่อมต่อบ้านนางไข่ ภูมิลา 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

115 โครงการบล็อกคอนเวส  
(หัวบึงหนองบง) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

116 โครงการขยายไฟฟ้าพร้อม
สายพาดดับ(ไฟส่องสว่างดอน
สงเปื่อย,ดอนนาแค, และคุ้ม
ทางไปห้วยโคก, บ้านนาย
สุนทรไปถึงบ้านนายสา, ดอน
นาแคถึงบ้านแข้) 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน
หมู่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

73 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต(เส้นทางเข้าบ้าน
ดอนสง เปื่อย) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

118 โครงการวางท่อประปา (จาก
บ้านนายวิชิตถึงบ้านนายสา) 

-เพ่ือน้้า 
อุปโภคบริโภค 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านเลขท่ี 35-45 และจาก 
บ้านเลขท่ี 23-31 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

120 โครงการรางระบายน้้าจาก
บ้านเลขท่ี 75 ถึงปากซอย 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

74 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้า อบต. 

-เเพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

123 โครงการปรับปรุงส้านักงาน 
อบต. 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
บริการ
ประชาชน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางไปป่าช้า บ้านทุ่ง
นางหนาย 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

125 โครงการฝายน้้าล้น -เพ่ือน้้า
ทางด้าน
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

75 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการสัญญาณไฟจราจร
บริเวณสามแยกบ้านหนอง
เอ่ียน 

-เพ่ือป้องกัน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

128 โครงการรางระบายน้้าจาก
ฉางข้าววัดศรีโพธิ์ไทรถึงถนน
สายหลัก 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

129 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

-เพ่ือแสงสว่าง 
 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

130 โครงการฝายน้้าล้นห้วยหนอง
บง-หนองอินหม่อน 

-เพ่ือแหล่งน้้า
ด้าน
การเกษตร 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

131 โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าวัดป่าช้าบ้านนาหลวง 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

76 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างวัดป่าพุทธรรม 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

133 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต้่า 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

134 โครงการรางระบายน้้าจาก
บ้านเลขท่ี 98 ถึงวัดป่าพุทธ
ธรรม 

-เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

135 โครงการฝายน้้าล้นห้วยโคก -เพ่ือน้้าด้าน
การเกษตร 

- ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

136 โครงการถนนบุกเบิกจาก
บ้านเลขท่ี 45 ถึงบ้าน
อาจารย์สุบิน 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

77 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการซื้อเครื่องสูบน้้าแบบ
จมน้้าส้าหรับประปาต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

165,150 165,150 165,150 165,150 165,150 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ย
อินทรีย์ ชีวภาพ 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

322,000 322,000 322,000 322,000 322,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

139 โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า
(แบบกระเป๋าหิ้ว) 

เพ่ือในงาน
เชื่อม 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

140 โครงการถมไหล่ทาง หมู่ 1-
10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างบล็อคคอน
เวิดส์ 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

78 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยบึง) 
พ้ืนที่หมู่ 1,2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

143 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ(บริเวณศาลา-หน้า
วัด-ซอยข้างวัด) 

-เพื่อเพ่ิมแสง
สว่าง และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

-ประชาชน 
หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

144 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า (โรงอิฐ) 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอยไปบ้านนายจอมพล) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

79 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
บ้าน อบต.ดารุณ) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(1.เส้นบ้านนางค้านาง 2.เส้น
บ้านนางแปลง) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

148 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (เส้น
หลังบ้าน อบต.เพือน) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก
ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

150 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง (คุ้มบ้านนางแปลง) 

-เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

80 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
(ข้างรีสอร์ท) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

-เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.บึงหนองบง 

-เพ่ือการสัญจร
ไป มา สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(จากหมู่ 6 ถึง หมู่ 1 ต้าบลเหลา่
สร้างถ่อ) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

155 โครงการลอกคลองระบายน้้า -เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

156 โครงการถนนลูกรัง (หนอง
โป่ง) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

 



 

81 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
ไปบ้านทุ่งนางหนาย) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 4,6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

158 โครงการถนนบุกเบิกพร้อม
ลูกรัง (เส้นบ้านนายเกศ 
คล่องแคล่ว) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น
บ้านนางสาวสี ศรีสาพันธ)์ 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

160 โครงการลอกรางระบายน้้า
พร้อมปรับระดับรางระบาย
น้้า(เส้นบ้านนางหวัน) 

-เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

82 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าเส้นรอบนอกหมู่บ้าน-วัด
ศรีอุบล 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นบ้านนายส้ารงค์ สร้อยค้า
หลา) 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

163 โครงการเป่าล้างถังประปา
หมู่บ้านทุกๆรอบปี 

-เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภคท่ี
สะอาด 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

164 โครงการวางท่อระบายน้้าใน
หมู่บ้านในแต่ละจุด 

-เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

83 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

165 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
(1.จากบ้านนายเมริกาไปถึงลาน
ตากข้าวหมู่บ้าน 2.เส้นบ้านนาง
จุลณี 3.เส้นร้านหัวอาหาร) 

-เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

166 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (จาก
บ้านเลขท่ี 35-45,23-31) 

-เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

-ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

167 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

168 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

169 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

84 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

170 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

171 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

172 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

173 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

174 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

175 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

85 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 

-เพ่ือสัญจรไป
มา ได้สะดวก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน
นายทูล พ่อขันทราย) หมู่ 1 
บ้านหนองเอ่ียน 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 227 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า หมู่ 2 บ้านหนองเอ่ียน 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้า้ หมู ่2 
บ้านหนองเอี่ยน 
กว้าง  0.30 
เมตร ยาว 217 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร ตาม
แบบแปลน 
อบต.หนองเอี่ยน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

86 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

179 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยหัววัด หมู่ 3 บ้านหนอง
อินหม่อน 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยหัววัด 
หมู่ 3 บ้านหนอง
อินหม่อน กวา้ง 
3-4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า เส้นบ้านนางมาย สุพร 
หมู่ 4 บ้านทุ่งนางหนาย 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
 
 
 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า หมู่ 
4 บ้านทุ่งนาง
หนาย กว้าง 
0.30 เมตร 
ยาว 217 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

87 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้ม
กลาง) เส้นบ้านนางรัตนา 
ทองมหา (ต่อจากเส้นเดิม) 
หมู่ 4 บ้านทุ่งนางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คุ้ม
กลาง) กว้าง 4 
เมตร ยาว 
227 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

182 โครงการปรับปรุงถนนดินข้าง
หลังร้านช่างเรน หมู่ 4 บ้าน
ทุ่งนางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ปรับปรุงถนน
ดินข้างหลัง
ร้านช่างเรน 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร หนา 
0.20 เมตร 

164,500 164,500 164,500 164,500 164,500 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

88 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183 โครงการปรับปรุงขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวข้าง
ละ 1 เมตร) หมู่ 4 บ้านทุ่ง
นางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ปรับปรุงขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
กว้าง 1 เมตร 
ยาว 900 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
เส้นข้างในหมู่บ้าน) หมู่ 4 
บ้านทุ่งนางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 
113 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

89 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการขยายเส้นเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านถึงฮ่องกกบก 
หมู่ 4 บ้านทุ่งนางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,750 
เมตร หนา 
0.20 เมตร 

287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยขี (น้อยดอนกลาง) หมู่ 5 
บ้านหนองบง 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้าง
สะพานข้าม
ห้วยขี กว้าง3 
เมตร ยาว 11 
เมตร สูง 2.50 
เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

187  โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์สข้ามห้วยขี หมู่ 5 บ้าน
หนองบง  

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สข้าม
ห้วยขี กว้าง 
12 เมตร ยาว 
4 เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

90 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส (ห้วยเตย) หมู่ 6 บ้าน
นาหลวง 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สข้าม
ห้วยเตย กว้าง 
12 เมตร ยาว 
4 เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

189 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า (เส้นข้างวัดและเส้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองเอ่ียน) 
หมู่ 6 บ้านนาหลวง 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
2.00 เมตร 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

190 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(เส้นนาผู้ใหญ่ศรีสมหวัง คน
หาญ) หมู่ 7 บ้านหัวขัว 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

123,000 123,300 123,300 123,300 123,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

 



 

91 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

191 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า (เส้นบ้านนางเทวี คล่องดี) 
หมู่ 7 บ้านหัวขัว 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
217 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.45 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน
นางสะอาด คนหาญถึงฮ่อง
ปะพาน) หมู่ 7 บ้านหัวขัว 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 
113 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

92 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

193 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า (เส้นบ้านนายสมดี 
คล่องแคล่ว) หมู่ 8 บ้านนา
หลวง 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
217 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

194 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนา
หลวง 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
217 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

93 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

195 โครงการลอกคลองระบายน้้า 
หมู่ 8 บ้านนาหลวง 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ลอกคลอง
ระบายน้้า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

196 โครงการจัดหาถังรองรับน้้า 
หมู่ 8 บ้านนาหลวง 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ถังรองรับน้้า 
ขนาด 
10,000 ลิตร 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส (ท้ายบงึหนองบง) หมู่ 9 
บ้านหนองบง 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สข้าม
ห้วยเตย กว้าง 
8 เมตร ยาว 4 
เมตร 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

94 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

198 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
หมู่ 10 บ้านหนองเอ่ียน 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 
217 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

199 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสาถึง
บ้านอ.สบุิน เมืองโคตร) หมู่ 10 
บ้านหนองเอ่ียน 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 
250 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

95 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

200 โครงการจัดการน้้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้้าใต้ดนิ) 

เพ่ือบริหาร
จัดการน้้า 

ธนาคารน้้าใต้
ดิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

201 โครงการปรับปรุงขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวข้าง
ละ 1 เมตร) หมู่ 4 บ้านทุ่ง
นางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ปรับปรุง
ขยายถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 1 
เมตร ยาว 
900 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

96 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
เส้นข้างในหมู่บ้าน) หมู่ 4 
บ้านทุ่งนางหนาย 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 
113 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

203 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 3 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.03 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อย
กว่า 4,000 
ตารางเมตร  

1,429,000 1,429,000 1,429,000 1,429,000 1,429,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

97 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

204 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 5 - 9 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.03 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อย
กว่า 5,000 
ตารางเมตร 

1,763,000 1,763,000 1,763,000 1,763,000 1,763,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

205 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ 1-10 

เพ่ือการ
คมนาคม
ภายในต้าบล
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.03 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อย
กว่า 4,000 
ตารางเมตร  

1,429,000 1,429,000 1,429,000 1,429,000 1,429,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

98 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

206 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู่ 
1-10 

เพ่ือบริการ
จัดการน้้า 

ประชาชน
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

207 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากสะพานคุ้มบุ่ง-ถนนเลียบ
ห้วยร่องบึง 

เพื่อการ
คมนาคมภายใน
ต้าบลสะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

208 โครงการถนนบุกเบิกเลียบ
ห้วยบึง-บึงหนองบง 

เพื่อการคมนาคม
ภายในต้าบลสะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

209 โครงการบุกเบิก เส้นผู้ช่วยวง
จันทร์ ชาติขูรู-นา นายเศรษตสัย 
รัตนวงค ์

เพื่อการคมนาคม
ภายในต้าบลสะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

210 โครงการสะพานข้ามห้วยบึงนา
นางบุญเลี้ยง ตรงดี เชื่อมต่อถนน
หนองเอี่ยน-นาหลวง 

เพื่อการคมนาคม
ภายในต้าบลสะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

99 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

211 โครงการเสียงตามสาย เพื่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

212 โครงการก่อสร้างประตูน้้า
หนองดินด้า 

เพื่อการเกษตร ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นหนองโป่ง 

เพื่อการ
คมนาคมภายใน
ต้าบลสะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

214 โครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้้า เพื่อการเกษตร ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

215 โครงการสร้างศาลาประชาคม
ภายในหมู่บ้าน  

เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

216 โครงการลอกห้วยร่องทุ่ง เพื่อการเกษตร ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

100 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

217 โครงการฝายน้้าล้นห้วยร่อง
ทุ่ง 

เพื่อการเกษตร ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

218 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึง
หนองบง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

219 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างซอย
เชื่อมต้าบลบ้านซ่ง หมู่ 3 
บ้านทุ่งนางหนาย 

เพื่อเพ่ิมสว่าง
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้าน
หนองอิน
หม่อน หมู่ 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

220 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเพ่ิมสว่าง
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้าน
หนองเอี่ยน 
หมู่ 10 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

101 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

221 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 100-150 KVA 
ส้านักงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเอ่ียน 

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

ติดตั้งหม้อ
แปลง ขนาด 
100-150 
KVA  

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

222 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายวิชิต รัตนวงค์ ไปยัง
บ้านนายสา สุพร 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง 

ประชาชน
หมู 10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

223 โครงการขยายสายพาดดับ
และไฟส่องสว่าง ถนนรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง 

ประชาชน
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

224 โครงการขยายไฟฟ้าพร้อม
สายพาดดับเส้นบ้านนายวง 
คล่องแคล่ว 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

102 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมสายดับเส้นอู่มีโชค 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง 

100 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

226 โครงการขยายเขตน้้าประปา
ซอยบ้านนายวง คล่องแคล่ว 
ถึง เส้นซอยบ้านนายเสถียร  
สุพร 

เพ่ือน้้า อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

227 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม (ห้วยเตย) บ้านนา
หลวง หมู่ 6,8 

เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6-8 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

228 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยจาน เพื่อน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 1-2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ห้วยคันเคา้ 

เพื่อการสญัจร 
ไปมา สะดวก 

ประชาชน หมู่ 
3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

230 โครงการลูกระนาด เส้นเมนกลาง เพื่อความ
ปลอดภัย 

ประชาชน หมู่ 
5 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

103 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

231 โครงการสัญญาจราจร ตาม
แยกต่างๆ 

เพื่อความลด
อุบัติเหตุ 

ประชาชน 
หมู่ 5 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

232 โครงการกระจกมุมโค้ง เพื่อความลด
อุบัติเหตุ 

ประชาชน 
หมู่ 5 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

233 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
หลวง-เหล่าสร้างถ่อ 

เพื่อการสัญจร 
ไปมา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

234 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านา
หลวง-ทุ่งนางหนาย 

เพื่อการสัญจร 
ไปมา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

235 ไฟส่องสว่างสาธารณะรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

236 ก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นาหลวง-โนนตูม (คอกวัว) 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

104 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

237 ซ่อมฝายน้้าล้นห้วยเตย เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

238 ซ่อมฝายน้้าล้นห้วยมุกนา 
นายเวส 

เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

239 ฝายน้้าล้นห้วยมุก เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

240 บล็อกคอนเวิสเส้นนาหลวง-
นาตาแต่ง (ที่นานายธนดล สี
ดา) 

เพ่ือการสัญจร 
ไป มา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

241 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองดินด้า เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ
หนองดินด้า 

เพ่ือการสัญจร 
ไป มา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

105 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 ขุดลอกห้วยมุก เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

244 โครงการประปาหอถัง (หนอง
ดินด้า) 

เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

245 ฝายเปิด-ปิด ห้วยเตย เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

246 ก่อสร้างรางระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงสวนยางของนางใบสี แจ่ม
เจริญ-เถยีงนานายอานนท์ บุญ
เติม) 

เพื่อการสญัจร 
ไปมา สะดวก 
และเพื่อขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

248 โครงการปรับปรุงและเปลี่ยน
อุปกรณ์ระบบประปา หมู่บ้าน 

เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

 



 

106 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

249 ขุดสระน้้าในที่นา เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

250 รางระบายน้้าแบบท่อใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

251 สร้างฝายน้้า เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพ่ือการสัญจร
ไป มา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

253 โครงการศาลาประชาคม เพื่อจัดประชุม
ประชาคม 

ประชาชน 
หมู่ 9 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

254 เจาะน้า้ประปาบาดาลหมู่บา้น
(ดอนนาแค บ้านหนองเอ่ียน 10 
นายบุญ รัตนวงค์ บ้านเลขที่ 
94 หรือนางดาราวรรณ คนดี 

เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

107 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

255 ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่อง
สว่างตามหมู่บ้าน ขยายสาย
พาดดับ ดอนนาแค ส 
เปื่อย จากปากซอยบ้านนาย
บุญ เข้าหมู่บ้าน 

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากท่ีถนนบ้านแฝก 
ซอยที่นา นายม้วน ตรงดี ไป
ยังบ้านนายพิทัก ตรงดี 

เพ่ือการสัญจร 
ไปมา สะดวก 

ประชาชน หมู่ 
10 (ระยะทาง
ประมาณ 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

257 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพ่ือการสัญจร 
ไป มา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

258 ฝายน้้าล้นห้วยโคก น้้าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

108 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

259 ซ่อมคอสะพานห้วยโคก เพ่ือการสัญจร 
ไปมา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

260 โครงการถมที่นา เพ่ือการเกษตร ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

261 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 1 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

262 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 2 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

109 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

263 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 3 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

264 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 4 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

265 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 5 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

110 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

266 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 6 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

267 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 7 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

268 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 8 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

111 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

269 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 9 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

270 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโซ
ล่าเซลล์ หมู่ 10 

เพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาด ลึก 
60-80 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อ
บาดาล 
โซล่า
เซลล์  

ประชาชนมี
น้้าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

271 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต แบบ (pavement in 
place relycling) หมู่ 2-10 

เพ่ือการสัญจร
ไป มาได้
สะดวก 

กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
1.800 
กิโลเมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

112 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

272 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต แบบ (pavement in 
place relycling) หมู่ 3 

เพ่ือการสัญจร
ไป มาได้
สะดวก 

กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
1.800 
กิโลเมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

273 ปรับปรุงห้องน้้าภายใน อบต.
หนองเอ่ียน 

ปรับปรุง
เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ 

ปรับปรุง
ห้องน้้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

274 ปรับปรุงคุณภาพน้้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน ตามบัญชี
นวัตกรรม หมู่ 1-10 

เพ่ือน้้าอุปโภค 
บริโภค 

ประหมู่บ้าน 
1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

275 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้น 
หมู่1-10 

เพ่ือการเกษตร ซ่อมแซม
ฝายน้้าล้น 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000  100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

113 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

276 โครงการฝายน้้าล้น ห้วยโคก 
ห้วยจาน ห้วยร่องบึง ห้วยขี 

เพ่ือการเกษตร ฝายน้้าล้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% ส่งเสริมอาชีพ
อาชีพและสรา้ง
รายได้ จาก
การเกษตร 

กองช่าง 

277 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ืออุปโภค 
บริโภค 

เจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 
1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

278 โครงการปรับปรุงตลาดสด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
เอี่ยน 

เพ่ือตลาดที่ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุง
ตลาด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

279 โครงการเตาเผาขยะระบบ
ไฟฟ้า 

เพื่อใช้ส้าหรับ
ก้าจัดขยะมลู
ฝอย 

ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ
ระบบไฟฟ้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

280 โครงการขยายเขตน้้าประปา 
จากบ้านนางห้อง บับพาน ถึง
บ้านผู้ช่วยอ้าไพ สุพร 

เพื่อน้้าอุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขต
ประปา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

114 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

281 โครงการ ฝาเปิด ปิด ฝายน้้า
ล้น (ห้วยจาน) 

เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

282 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมสายพาดดับ(เส้นจากข้าง
บ้านนางเซียน รูปคม) 

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

283 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (เส้นบ้านนายสุนทร 
โพธิ) 

เพ่ือการสัญจร
ไป มาได้
สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

284 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย
พาดดับ (เส้นบ้านนายเสริฐ์ 
เข็มพันธ์ ไปถึงคอกหมูผู้ใหญ่) 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่าง 

ประชาชน หมู่ 
8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

285 โครงการถนนบุกเบิก (เส้น
หน้าบ้านนายเกตุ คล่องแคล่ว 
ไปยังสวนยางนายอนุพงษ์ 
สาลีศรี) 

เพ่ือการสัญจร
ไป มาได้
สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

 



 

115 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

286 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์วัดป่า
ช้าบ้านนาหลวง (หน้าศาลา-หน้า
เมรุ) 

เพื่อใช้ส้าหรับ
ประกอบพธิี
งานฌาปณกิจศพ 

ประชาชน 
หมู่ 6,8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

287 โครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้้าที่
ช้ารุดตรงท่ีนาผู้ใหญ่ประเสรดิ 
แก้วดี ที่นานายวิเซียน แก้วด ี

เพ่ือน้้า
การเกษตร 

ประชาชน 
หมู่ 6,8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

288 โครงการรางระบายน้้ารอบ
หมู่บ้านระบบปิด 

เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

ประชาชน 
หมู่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

289 โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้น
เก่า -ห้วยโพนผาง 

เพื่อน้้า
การเกษตร 

ประชาชน หมู่ 
7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

290 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นายม้วน ตรงดี ถึง บ้านนายพิทัก 
ตรงดี หมู่ 10 

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 7,10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

291 โครงการอุดหนุนประปา
ภูมิภาค 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
มายังหมู่บ้าน 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

292 โครงการสายพาดดับ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ประชาชน หมู ่7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

116 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

293 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (นานายไพรี ปัญญา
บุตร ถึง นานายพัดชัย รัตนวงค์) 

เพื่อการสญัจร 
ไป มา สะดวก 

ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

294 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
ซอยบ้านนายม ี

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

ประชาชน 
หมู่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

295 โครงการขุดลอกบึงหนองบง เพื่อท้าประปาผิวดิน ประชาชน หมู ่
1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

296 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อน้้าอุปโภค 
บริโภค  

ประชาชน 
หมู่ 5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

297 โครงการย้ายหอถังประปาจากจุดเดิม เพื่อน้้าอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน หมู ่5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

298 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 6 

เพื่อใช้ส้าหรับ
ประกอบพธิีฌาปณ
กิจศพ 

ประชาชน 
หมู่ 6,8 

100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

299 โครงการเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อใช้ส้าหรับส่อง
สว่าง 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

รวม 299 โครงการ - - 221,992,550 221,992,550 221,992,550 221,992,550 221,992,550 - - - 



 

117 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมท้ารั้วป้าย
หมู่บ้าน 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เย็บผ้า 

-เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพการตัด
เย็บเสื้อผ้า (ผู้สูงอายุ) 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

4 โครงการกลุ่มอาชีพทั่วไป -เพ่ือให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

 



 

118 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสภาเด็กและเยาวชน -เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

-เด็กเยาวชน 
หมู่ 1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

6 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

-เพ่ือส่งเสริม
สถาบัน
ครอบครัว 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

7 โครงการอุดหนุนออมวันละ
บาท 

-เพ่ือส่งเสริม
การออมของ
ประชาชน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

8 โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด -เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-เด็กและ
เยาวชน หมู่ 
1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

 



 

119 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ 

-เพ่ือส้าหรับ
ออกรังวัดที่ดิน 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

10 โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท้าแผนต่างๆ 

-เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

11 โครงการจัดหาถังขยะ (แบบ
แยกประเภท) 

-เพ่ือใช้ส้าหรับ
บรรจุขยะ 

-พ้ืนที่ต้าบล
หนองเอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

12 โครงการธนาคารขยะต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือสมทบ
กองทุน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

13 โครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 

-เพ่ือสร้าง
รายได้ 

-ประชาชน
หมู่ 1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

 



 

120 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการเข้าค่ายเยาวชน -เพ่ือให้ใช้เวลา
ให้เกิด
ประโยชน์ 

-เยาวชน หมู่ 
1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

15 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-เพื่อป้องกันการ
ติดยาเสพตดิ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

16 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

-เพ่ือป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาโรค
เอดส์ 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

17 โครงการฝึกอบรมสัมมนา -เพ่ือเพ่ิม
ความรู้
ความสามารถ 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 



 

121 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร -เพ่ือให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

19 โครงการวันสตรีสากล -เพ่ือส่งเสริม
สตรี 

-สตรี หมู่ 1-
10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

20 โครงการจัดการขยะภายใน
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือก้าจัดขยะ -พ้ืนที่ หมู่ 
1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

21 โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
คัดแยกขยะและการก้าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

-เพ่ือการก้าจัด
ขยะอย่างถูก
วิธ ี

-พ้ืนที่ หมู่ 
1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 



 

122 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

23 โครงการ To be number 
one 

กิจกรรม To 
be number 
one 

ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

24 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ฝึกอบรมแก่
ประชาชน 

ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตา้บล
หนองเอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

 

 



 

123 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

-เพ่ือป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,00 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

27 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 

-เพ่ือป้องกัน
การติดโรค
เอดส์จากแม่สู่
ลูก 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

 



 

124 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี หรือโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข
อ่ืนๆ 

-เพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

29 โครงการอุดหนุนซื้อถ้วยจาน
อุปกรณ์เครื่องครัวในวัดโพน
สว่าง หมู่ 4 

-เพ่ือบริการ
ประชาชน หมู่ 
4 

ประชาชน 
หมู่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 



 

125 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 หอกระจายข่าว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ 

หมู่ 1-10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

31 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพแก่
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

หมู่ 1-10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

32 โครงการจัดหากล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้ง 

เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

33 เสียงตามสายรอบหมู่บ้าน เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
งานต่างๆ 

ประชาชน 
หมู่7 

500,000 500,000 500,000 5000,000 5000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

 



 

126 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการช่วยเหลือเด็กไร้ที่พ่ึง
ยากจน 

เพ่ือช่วยเหลือ
เด็กไร้ที่พ่ึง 

ประชาชน 
หมู่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

35 โครงการอบรมการป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์
ต้าบลหนองเอ่ียน 

เพ่ือสร้าง
ความรู้แก่
ประชาชน 

ประชาชน
หมู่ 1-10 

- - - - 50,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

รวม 35 โครงการ - - 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,510,000 - - - 

 

 

 

 
 

 

 



 

127 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาเครื่องออก
ก้าลังกาย 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

2 โครงการสวนสุขภาพหมู่บ้าน -เพ่ือส่งเสริม
การออกก้าลัง
กาย 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

3 โครงการจัดหาเครื่องออก
ก้าลังกายพร้อมลาน 

-เพ่ือส่งเสริม
การเล่นกีฬา 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  



 

128 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน 

-เพ่ือส่งเสริม
การเล่นกีฬา 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือส่งเสริม
การออกก้าลัง
กาย 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

6 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
7 คน อบต.หนองเอ่ียน 

-เพ่ือส่งเสริม
การเล่นกีฬา 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

7 โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อสร้างความรูร้ักสามัคคี 
สร้างความปรองดองของ
ประชาชนในเขตอ้าเภอค้าชะอี 

-เพ่ือส่งเสริม
การเล่นกีฬา 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  



 

129 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งตัวนักกีฬากีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานอื่น 

-เพ่ือส่งเสริม
การออกก้าลัง
กาย 

-ราษฎร หมู่ 
1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

9 โครงการกีฬาภายในองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน 

-เพื่อส่งเสริม
การเล่นกีฬา 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

10 โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต้าบลหนองเอ่ียน 

-เพื่ออุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

11 โครงการออนซอนชนเผ่าชาว
ค้าชะอี 

-เพื่ออนุรักษ์ชน
เผ่าชาว 
ค้าชะอี 

-ประชาชน
อ้าเภอ 
ค้าชะอี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  



 

130 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ  

-เพื่อจัดกิจกรรม
เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ 

-ประชาชน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

13 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  

-เพื่อจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 

-ประชาชน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

14 โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประชาชนต้าบลเหล่าสร้าง
ถ่อคัพ 

-เพ่ือส่งเสริม
การเล่นกีฬา 
-แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
- สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 
-นักกีฬา
ฟุตบอล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  



 

131 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ต้านยาเสพติด “อบต.บ้าน
ค้อคัพ” 

-เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา 
-แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
- สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 
-นักกีฬา
ฟุตบอล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

16 โครงการมหกรรมกีฬาค้าชะอี
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา 
-แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
- สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

- - - - 20,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

17 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

รวม 17 โครงการ - - 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,250,000 - - - 



 

132 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

1.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบล
หนองเอ่ียน 

-เพ่ือสมทบ
กองทุน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

-เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุ 
หมู่ 1-10 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

3 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ 
 

-เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

-ผู้พิการ หมู่ 
1-10 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

4 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

-เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์ 

-ผู้ป่วยเอดส์ 
หมู่ 1-10 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 



 

133 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้ด้อยโอกาส 
หมู่ 1-10 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

6 โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ -เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

7 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

-เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
หนาว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
สวัสดิการ 

8 โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

กองทุน
ประกัน 
สังคม 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 10,840,000 10,840,000 10,840,000 10,840,000 10,840,000 - - - 



 

134 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองดินด้า -เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองดินด้า 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาบึงหนองบง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการสะพาน คสล. บึงหนอง
บง/ปรับปรุงบึงหนองบง 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 



 

135 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเลี้ยงไก่งวง -เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการเพาะเห็ด -เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการทอผ้า -เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ -เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 



 

136 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบุญประเพณี -เพ่ือสืบสาน
ประเพณีไทย 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมบุญมหาชาติ -เพ่ือสืบสาน
ประเพณีไทย 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมบูรณะวัด -เพ่ือส่งเสริม
ศาสนา 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มดนตรี
พ้ืนเมือง(กลองกริ่ง) 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มผีหัวแดง -เพ่ือสืบสาน
ประเพณี 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดหาเครื่องดนตรี
พ้ืนเมือง(ร้าวงย้อนยุค) 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มดนตรี
พ้ืนเมือง 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมโบสถ์ท่ีเล็ก
ที่สุดในประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

9 โครงการประเพณีบุญ
ประจ้าปี(บุญผะเหวด) 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

10 โครงการงานประเพณีลอย
กระทง 

-เพ่ือสืบสาน
ประเพณีไทย 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

11 โครงการถวายเทียนพรรษา -เพ่ือสืบสาน
ประเพณีไทย 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

 



 

138 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการท้าบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

-เพ่ือส่งเสริม
ศาสนา 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

13 โครงการท้าบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่ 

-เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา 

14 โครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

-เพ่ืออุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

-ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

15 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ต้าบล
หนองเอ่ียน 

เพ่ือส่งเสริม
ศีลธรรม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชน
ต้าบลหนอง
เอ่ียน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา  

รวม 15 โครงการ - - 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 - - - 



 

139 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการสร้างฝายน้้าล้น -เพ่ือกักเก็บน้้า -ประชาชน 
หมู่ 1-10           

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงกาขุดดลอกคลอง ล้า
ห้วย 

-เพ่ือกักเก็บน้้า
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

5 โครงการปรับที่นาให้กับ
ประชาชน 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 



 

140 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

7 โครงการถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

8 โครงการสร้างฝายน้้าล้นห้วย
ร่องทุ่ง 

-เพ่ือกักเก็บน้้า -ประชาชน 
หมู่ 1-10           

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

9 โครงกาขดุลอกคลอง ล้าห้วย
ถนนข้างห้วย 

-เพ่ือกักเก็บน้้า
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

10 โครงการปรับที่นาให้กับ
ประชาชน 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

11 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 



 

141 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างฝายห้วยขี
เพ่ือการเกษตร 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

13 โครงการขุดลอกห้วยร่องทุ่ง -เพ่ือกักเก็บน้้า -ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

14 โครงการถนนเพ่ือการเกษตร -เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

15 โครงการส่งเสริมเลี้ยงโค 
กระบือ 

-เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

16 โครงการบ่อน้้าตื้น เพ่ือ
อุปโภคบริโภค 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

17 โครงการสะพานข้ามห้วยขี -เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 

 



 

142 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
น้้า เพ่ืออุปโภค บริโภคและ
แหล่งน้้าการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

19 โครงการฝาปิดฝายกั้นน้้า 5 
จุด 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

20 โครงการบล็อกคอนเวส เส้น
บ้านนาหลวง-ทุ่งนางหนาย-
โนนตูม(ข้ามห้วยเตย-ห้วยฮ-ี
ห้วยมุก) 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

21 โครงการก่อสร้างฝายห้วยมุก -เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 



 

143 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการเกษตรอินทรีย์ -เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

23 โครงการขุดบ่อบาดาลในที่นา -เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

24 โครงการประปาเพ่ือ
การเกษตร (หอถังสูงหนอง
ดินด้า) 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

25 โครงการส่งเสริมด้าน
การเกษตร 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

26 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรในไร่นา 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

 

 



 

144 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน -เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

28 โครงการถนนเพ่ือการเกษตร
(เส้นทางลัดไป บ้านโนนตูม) 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

29 โครงการประตูฝายน้้าล้นห้วย
มุก(นานายเปื้ยน) 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

30 โครงการขุดลอกห้วยขี -เพ่ือกักเก็บน้้า -ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

31 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
ปุ๋ย(ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด) พร้อม
โรงเรือนและอุปกรณ์ 

-เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 600,000 600,000 600,000 600,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
ห้วยร่องทุ่ง 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

33 โครงการฝาปิดฝายกั้นน้้าล้น 
5 จุด 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

34 โครงการถนนเพ่ือการเกษตร
จากโรงน้้าแข็ง-สะพานข้าม
ดอนกลาง 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

35 โครงการฝายชะลอน้้า (ห้วยขี
บริเวณนานายแก้ว ใจเอ้ือ) 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

36 โครงการสะพานข้ามห้วยร่อง
ทุ่ง 

เพื่อการสญัจร 
ไปมา สะดวก 
และการขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม 36 โครงการ - - 12,570,000 12,570,000 12,570,000 12,570,000 12,570,000 - - - 
 



 

146 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพันธุ์พืช 
พันธุ์ผัก 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
พันธุ์พืชเพ่ือการเกษตร 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมสินค้า
การเกษตรเป็นสินค้า OTOP 

-เพ่ือส่งเสริม
สินค้า
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ข้าวเป็นสินค้า OTOP 

-เพ่ือส่งเสริม
สินค้า
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ข้าว เช่น ข้าวกล้อง ข้าวฮางง
อก น้้าข้าวกล้อง 

-เพ่ือส่งเสริม
สินค้า
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า -เพื่อส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ให้กับประชาชน 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

8 โครงการเลี้ยงไก่งวง -เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

9 โครงการเพาะเห็ด -เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

10 โครงการทอผ้า -เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10           

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

11 โครงการเลี้ยง โค กระบือ -เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการผลิตเหล้าขาว-เหล้า
สาโท 

-เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

13 โครงการจัดหาจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม 

-เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม 13 โครงการ - - 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม 

 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอ
น้้า 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตั้งโรงงานผลิตน้้าดื่ม
ที่สะอาด 

-เพ่ือส้าหรับ
บริโภค 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

2 โครงการเกษตรอินทรีย์ -เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

-เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมท้าปุ๋ยหมัก
อัดเม็ดชีวภาพ อินทรีย์ 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

5 โครงการอนุรักษ์ปลูกป่า
ทดแทน 

-เพ่ือ
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 



 

151 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเก็บขยะ -เพ่ือคุณภาพ
ชีวิต 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณภาพชีวิต ส้านักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดฝึกอบรมครูดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัยและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อเพิ่ม
ความรู้
ความสามารถ
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. เพื่อน้าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนา
การศึกษาของ
ท้องถิ่น 

ครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและ
ปฐมวัยและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% ครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและ
ปฐมวัยและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาได้รับ
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

ฯ 



 

153 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการศึกษาดูงาน  เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของครู
ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัยและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูผูดู้แลเด็ก
อนุบาลและ
ปฐมวัยและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% ครูผูดู้แลเด็ก
อนุบาลและ
ปฐมวัยและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก
มีความรู้และ
ทักษะในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็ก
อนุบาลและ
ปฐมวัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
จัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอนให้ดียิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



 

154 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนา่
อยู่ เหมาะสมใน
การจัดการเรยีน
การสอน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่ 
เหมาะสมใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการจดัท้าป้ายช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเอี่ยนพร้อมเสา 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แต่ละแห่งมีป้าย
ช่ือ 

ป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งละ 1 ป้าย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแต่ละ
แห่งมีป้ายชื่อ
เป็น
เอกลักษณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 

 



 

155 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเอี่ยน 
 

เพื่อเด็กเล็กมีอ่าง
ล้างหน้าแปรงฟัน
ได้มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ก้าหนด ให้รองรับ
จ้านวนเด็กได้ 
เพียงพอ ไม่เกิด
ความแออัด 

มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันได้
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ก้าหนด 

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 100% เด็กเล็กมี
พัฒนาการได้
การแปรงฟัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

7 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีษะตะพาน 
 

เพื่อเด็กเล็กมีอ่าง
ล้างหน้าแปรงฟันได้
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ก้าหนด ให้รองรับ
จ้านวนเด็กได้ 
เพียงพอ ไม่เกิด
ความแออัด 
 

มีอ่างล้างหน้า
แปรงฟันได้
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ก้าหนด 

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 100% เด็กเล็กมี
พัฒนาการได้
การแปรงฟัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

156 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องเล่น
สนามส้าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเอี่ยน      

- เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการใน
การเรยีนรู้ทั้ง
ทางร่างกาย 
จิตใจ และ
สติปัญญา 

- เพื่อให้เด็กท้า
กิจกรรมอยา่งมี
ความสุข 

มีเครื่องเล่น
สนามให้เด็ก     
ไว้ส้าหรับ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100% เด็กมีพัฒนาการใน
การเรียนรู้ทั้ง
ทางร่างกาย 
จิตใจ และ
สติปัญญา 

เด็กท้ากิจกรรม
อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

9 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องเล่น
สนามส้าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพนสว่าง 

- เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

- เพื่อให้เด็กท้า
กิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

มีเครื่องเล่น
สนามให้เด็ก     
ไว้ส้าหรับ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100% เด็กมีพัฒนาการใน
การเรียนรู้ทั้ง
ทางร่างกาย 
จิตใจ และ
สติปัญญา 

เด็กท้ากิจกรรม
อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

157 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องเล่น
สนามส้าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีษะตะพาน 

- เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

- เพื่อให้เด็กท้า
กิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

มีเครื่องเล่น
สนามให้เด็ก     
ไว้ส้าหรับ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000  เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู้
ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ และ
สติปัญญา 

เด็กท้ากิจกรรม
อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

11 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องเล่น
สนามส้าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีประดิษฐาราม 

- เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

- เพื่อให้เด็กท้า
กิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

 

มีเครื่องเล่น
สนามให้เด็ก     
ไว้ส้าหรับ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000  เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู้
ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ และ
สติปัญญา 

เด็กท้ากิจกรรม
อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

158 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องเล่น
สนามส้าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีฐาน 

- เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

- เพื่อให้เด็กท้า
กิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

มีเครื่องเล่น
สนามให้เด็ก     
ไว้ส้าหรับ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100% เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู้
ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจและ
สติปัญญา 

เด็กท้ากิจกรรม
อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

13 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ส้านักงาน
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัต ิ
งานและให้มี
เครื่องมือเพียงพอ 

มีตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  
มีโต๊ะท้างาน
พร้อมเก้าอี้ 
มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  
ชั้นวาง
อเนกประสงค์  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

159 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีษะตะพาน 

 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีษะตะพาน 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1 หลัง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% มีอาคารที่มั่นคง
ถาวร มีความ
ปลอดภัย        
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ต่างๆ
ส้าหรับเด็ก
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพนสว่าง 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพนสว่าง 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1 หลัง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% มีอาคารที่มั่นคง
ถาวร มีความ
ปลอดภัย จดั
กิจกรรมการ
เรียนรู ้ต่างๆ
ส้าหรับเด็ก
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

160 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                วัด
ศรีษะตะพาน 

1. เพื่อป้องกัน
แดด ฝน ให้กับ
เด็กและตัว 
อาคาร  
2.เพื่อใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนรูต้่างๆ
ส้าหรับ เด็ก 

มีหลังคากัน
สาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีษะ
ตะพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1. มีหลังคา
ป้องกันแดด ฝน 
ให้กับเด็กและตวั
อาคาร                    
2. มีที่จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้ต่างๆ
ส้าหรับเด็ก
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

17 โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                บ้าน
หนองเอี่ยน 

1. เพื่อป้องกัน
แดด ฝน ให้กับ
เด็กและตัว 
อาคาร  
2.เพื่อใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนรูต้่างๆ
ส้าหรับ เด็ก 

มีหลังคากัน
สาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1. มีหลังคาป้องกัน
แดด ฝน ให้กับเด็ก
และตัวอาคาร                    
2. มีที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ต่างๆ
ส้าหรับเด็กเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

161 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีษะตะพาน 

1. เพื่อป้องกัน
แดด ฝน ให้กับ
เด็กและตัว 
อาคาร  
2.เพื่อใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนรูต้่างๆ
ส้าหรับ เด็ก 

มีหลังคากัน
สาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีษะ
ตะพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1. มีหลังคา
ป้องกันแดด ฝน 
ให้กับเด็กและตวั
อาคาร                    
2. มีที่จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้ต่างๆ
ส้าหรับเด็ก
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

17 โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเอี่ยน 

1. เพื่อป้องกัน
แดด ฝน ให้กับ
เด็กและตัว 
อาคาร  
2.เพื่อใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนรูต้่างๆ
ส้าหรับ เด็ก 

มีหลังคากัน
สาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1. มีหลังคาป้องกัน
แดด ฝน ให้กับเด็ก
และตัวอาคาร                    
2. มีที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ต่างๆ
ส้าหรับเด็กเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

162 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อม
ฐานศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

เพ่ือให้เด็กได้ท้า
กิจกรรมและ 
ปลูกฝังให้รัก 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ก่อสร้างเสา
ธงพร้อมฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็กได้              
ท้ากิจกรรม 
หน้าเสาธงทุก
วัน 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

19 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อม
ฐานศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
หนองเอ่ียน 

เพ่ือให้เด็กได้ท้า
กิจกรรมและ 
ปลูกฝังให้รัก 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ก่อสร้างเสา
ธงพร้อมฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็กได้              
ท้ากิจกรรม 
หน้าเสาธงทุก
วัน 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

 

 



 

163 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีประดิษฐา
ราม 

เพื่อให้เด็กได้ท้า
กิจกรรมและ 
ปลูกฝังให้รัก ชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ก่อสร้างเสาธง
พร้อมฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เด็กศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กได้              
ท้ากิจกรรม 
หน้าเสาธงทุก
วัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

21 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีษะตะพาน 
มีรั้วรอบศูนย์ และ
เพื่อความปลอดภัย
ของ เด็กภายในศูนย ์

รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 100% มีรั้วรอบศูนย์ท่ี
สมบูรณ์ และ 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

22 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพนสว่าง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีรั้วรอบ
ศูนย์ และเพื่อ
ความปลอดภัย
ของ เด็กภายใน
ศูนย์ 

รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 100% มีรั้วรอบศูนย์
ที่สมบูรณ์ 
และ ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

164 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีรั้วรอบ
ศูนย์ และเพื่อ
ความปลอดภัย
ของ เด็กภายใน
ศูนย์ 

รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 100% มีรั้วรอบศูนย์
ที่สมบูรณ์ 
และ ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

24 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเอี่ยน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
เอี่ยน มีรั้วรอบ
ศูนย์ และเพื่อ
ความปลอดภัย
ของ เด็กภายใน
ศูนย์ 

รั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 100% มีรั้วรอบศูนย์ท่ี
สมบูรณ์ และ 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

165 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                วัด
ศรีษะตะพาน 

1. เพื่อป้องกัน
แดด ฝน ให้กับ
เด็กและตัว 
อาคาร  
2.เพื่อใช้จัด
กิจกรรมการ
เรียนรูต้่างๆ
ส้าหรับ เด็ก 

มีหลังคากัน
สาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีษะ
ตะพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1. มีหลังคา
ป้องกันแดด ฝน 
ให้กับเด็กและ
ตัวอาคาร                    
2. มีที่จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้ต่างๆ
ส้าหรับเด็ก
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

26 โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีษะ
ตะพาน มีฟื้น
กระเบื้องทั้งหมด 

ปูพ้ืนกระเบื้อง
ในตัวอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับ
การเรยีนการ
สอน  พื้น
สะอาดดูแลง่าย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

166 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
ประดิษฐาราม 
 
 

เพื่อป้องกันแมลง 
ยุง ซึ่งเป็นพาหะ
น้าโรค เชน่ 
ไข้เลือดออก  

ศพด.วัดศรี
ประดิษฐาราม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดภัยจาก
แมลง ยุงกัด 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีษะตะพาน 
 
 

เพื่อป้องกันแมลง 
ยุง ซึ่งเป็นพาหะ
น้าโรค เชน่ 
ไข้เลือดออก  

ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดภัยจาก
แมลง ยุงกัด 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
ฐาน 
 

เพื่อป้องกันแมลง 
ยุง ซึ่งเป็นพาหะ
น้าโรค เชน่ 
ไข้เลือดออก  

ศพด.วัดศรี
ฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดภัยจาก
แมลง ยุงกัด 

กอง
การศึกษา 



 

167 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองเอ่ียน 
 

เพื่อป้องกันแมลง 
ยุง ซึ่งเป็นพาหะ
น้าโรค เชน่ 
ไข้เลือดออก  

ศพด.บ้าน
หนองเอ่ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดภัยจาก
แมลง ยุงกัด 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพน
สว่าง 
 

เพื่อป้องกันแมลง 
ยุง ซึ่งเป็นพาหะ
น้าโรค เชน่ 
ไข้เลือดออก  

ศพด.วัดโพน
สว่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดภัยจาก
แมลง ยุงกัด 

กอง
การศึกษา 

32 โครงการจัดหาสื่อการเรียน-การ
สอน 
 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียน
การสอนที่
ครบถ้วน ได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนที่
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

168 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านสุขภาพอนามัย 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารทาง
โภชนาการที่
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กได้รับ
สารอาหาร
ทาง
โภชนาการที่
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

34 โครงการปลูกฝังคณุธรรม และ
จริยธรรม 
 

เพื่อให้เด็กมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
สามารถร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กมีคณุธรรม
และจริยธรรม
สามารถ
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

169 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการประกันคณุภาพภายใน -เพื่อพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก                  
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท้า
เอกสารตามแบบ
ประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ประกัน
คุณภาพ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 

36 โครงการจดัหาครุภณัฑ์การศึกษา   เพื่อจัดหา
ครุภณัฑ์ทางการ
ศึกษาให้เพียงพอ   

- โต๊ะ เก้าอี้ 
ครู  5 ชุด 
- คอมพิวเตอร์  
5 ชุด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนา
ตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

170 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการจัดกิจกรรมส้าคัญ
ต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา  และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ 
 

เพ่ือให้เด็ก
ได้รับการ
พัฒนาความ
พร้อมทั้ง  4  
ด้าน 

เด็กนักเรียน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
ส้าคัญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเกิดความรู้
รักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

38 โครงการวันส้าคัญวันแม วันพอ - เพ่ือใหเด็ก
กตัญ  ูรูคุณ
บิดา,มารดา 

- เด็กศูนย
พัฒนาเด็ก 
เล็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% - เด็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถ
รูถึงความ
กตัญ  ู 
รูคุณบิดา
,มารดา 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

 



 

171 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการจดักิจกรรมวันไหวครู 
 
 

- เพื่อใหเ้ด็กได
ตระหนักถึงความ
กตัญ  ูกตเวทีต
อครู 

- เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% - เด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถ
ตระหนักถึง
ความกตัญ

 ูกตเวที ต่อ
คร ู

กอง
การศึกษาฯ 

 

40 โครงการอบรมจัดท้าแผนการจัด
ประสบการณ์และผลิตสื่อส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

- เพื่อให้เขียน
แผนการจดั
ประสบการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

- เพื่อให้ครูมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เขียนแผนและ
ผลิตสื่อ 

- มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยและ
เป็นทิศทาง
เดียวกัน 100% 

- ครูสามารถผลิต
สื่อที่เหมาะสม
กับเด็กได้ 
100% 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยและ     
เป็นทิศทาง
เดียวกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

172 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังนิสยั
การอ่านตั้งแต่
เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% เด็กเล็กไดร้ับ
ปลูกฝังการ
อ่าน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

42 โครงการศูนย์เด็กเล็กส่งเสริม
สุขภาพในช่องปาก 

เพื่อป้องกันและ
สร้างสุขนิสัยอัน
ดีให้กับเด็กเล็ก
ในการดูแล
สุขภาพปากและ
ฟัน 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% เด็กเล็กมี
สุขภาพปาก
และฟันที่ด ี

กอง
การศึกษาฯ 

 

43 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
เรียนรูจ้าก
สถานท่ีจริง 

น้าเด็กเล็กไป
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
จากสถานที่
จริง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เด็กเล็กได้
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนและ
มีความสุขใน
การเรยีนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

173 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.หนองเอี่ยน 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย
โดยใช้กีฬาเป็น
สื่อ  

เด็กเล็ก 
ผู้ปกครองและ
ครู  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เด็กเล็กสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละ 1 
ชนิด 
เด็กเล็กมี
สมรรถภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

45 โครงการวันช่ืนชมยินดี(บณัฑิต
น้อย) 
 
 

เพื่อแสดงความ
ยินดี   ความ
ภาคภูมิใจและ
ปลุกจิตส้านึกให้
เด็กรักการเรยีน
หนังสือ 

ร้อย
เปอร์เซ็นต์
ของเด็กท่ีจบ
การศึกษาตาม
หลักสตูรของ
กระทรวงศึกษ
าธิการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% - เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจใน   
  ตนเอง 
ผู้ปกครองให้   
ความส้าคัญของ
การศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 
- ครู เด็กและ
ผู้ปกครองมีส่วน 
ร่วมในการท้า
กิจกรรมร่วมกัน  

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

174 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการวิจัยในช้ันเรียน - เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
แ ก้ ปั ญ ห า เ ด็ ก
นักเรียนในศูนย์ฯ 
อย่างเป็นระบบ 

- สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ส่ ง เสริ มและ
แก้ ไ ขปัญหา
อ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์ไดร้ับการ
ประเมิน
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

47 โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก -  เพื่ อประเมิน
พั ฒ น า ก า ร ทั้ ง
ด้ า น อ า ร ม ณ์  
ร่ า ง ก า ย  ด้ า น
สั ง ค ม  แ ล ะ
สติปัญญา 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
ทั้ ง ท า ง ด้ า น
ร่ า ง ก า ย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% - เด็กนักเรียน
ในศูนย์ ได้รับ
การประเมิน
พัฒนาการทั้ง
ด้ านร่ างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 



 

175 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการออมทรัพย์ - เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก
นักเรียน รู้จักการ
ประหยัด และอด
ออม 

- จัดกิจกรรม
อ อ ม ท รั พ ย์  
เด็กนักเรียนได้
รู้จักการออม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% - เด็กนักเรียน
ในศูนย์ฯ รู้จัก
การประหยัด
และอดออม 

กอง
การศึกษา 

49 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และมารยาทไทย 
 

- เพื่อส่งเสริมให้
เ ด็ กนั ก เ รี ยนมี
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และ
มารยาทที่ดีของ
ไทย 

- จัดกิจกรรมที่
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นั ก เ รี ย น มี
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และ
มารยาทไทย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% - เด็กนักเรียน
ใ น ศู น ย์ ฯ  มี
คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม 
ม า ร ย า ทที่ ดี
ข อ ง ไ ท ย ไ ด้
เหมาะสมตาม
วัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

176 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการเกษตรสวนครัวหนูน้อย 
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก
นั ก เ รี ย น มี
จิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่ ง แวดล้ อม  มี
ชี วิ ต อ ย่ า ง
พอเพียง 

- จัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ มการ
อ นุ รั ก ษ์
ธ ร ร ม ช า ติ  
สิ่งแวดล้อม มี
ชี วิ ต อ ย่ า ง
พอเพียง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100% -  เพื่ อ ให้ เด็ก
นั ก เ รี ย น มี
จิ ต ส้ า นึ ก ใ น
ก า ร อนุ รั ก ษ์
ธ ร ร ม ช า ติ  
สิ่งแวดล้อม มี
ชี วิ ต อ ย่ า ง
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

51 โครงการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย -  เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง
นิสัยรักการอ่าน
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย 

- พั ฒ น า
ห้องเรียนให้มี
สื่อการเรียนรู้
เพิ่มมากข้ึน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% เด็กเล็กได้รับ
การปลูกฝังให้
รักษาการอ่าน  

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

177 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โ ค ร งก า รอบรมผลิ ต สื่ อ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

 

- เ พื่ อ อ บ ร ม
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ให้มีความรู้
ท า ง ด้ า น สื่ อ
นวั ตกรรมการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

- จั ด อ บ ร ม
บุคลากรทางด้าน
การศึกษา ให้มี
ค ว า ม รู้  
ความสามารถใน
ด้ า น สื่ อ
นวั ตกรรมการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 100% เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารครบท้ัง 
5 หมู่ สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง  

กอง
การศึกษาฯ 

 

53 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอี่ยน 
 
 

-เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ รั บประทาน
อาหา รครบ  5 
หมู่  

เด็กเล็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

98,000 98,000 98,000 98,00 98,000 100% เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารครบท้ัง 
5 หมู่ สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง  

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

178 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน 
 
 

-เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ รั บประทาน
อาหา รครบ  5 
หมู่  

เด็กเล็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 100% เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารครบทั้ง 5 
หมู่ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  

กอง
การศึกษาฯ 

 

55 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง 
 
 

-เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ รั บประทาน
อาหา รครบ  5 
หมู่  

เด็กเล็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 100% เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารครบทั้ง 5 
หมู่ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  

กอง
การศึกษาฯ 

 

56 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน 
 
 

-เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ รั บประทาน
อาหา รครบ  5 
หมู่  

เด็กเล็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 100% เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารครบท้ัง 
5 หมู่ สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา ฯ 

 



 

179 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐา
ราม 
 
 
 

-เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ รั บประทาน
อาหา รครบ  5 
หมู่  

เด็กเล็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 100% เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารครบท้ัง 
5 หมู่ สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง  

กอง
การศึกษาฯ 

 

58 โครงการอาหารเสรมินม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หนอง
เอี่ยน 

-เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้ดื่มนมทุกวัน
ยกเว้นวันเสาร์ -
อาทิตย์ 

เด็กเล็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 5 
แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100% เด็กเล็กไดด้ื่ม
นมทุกวัน
ยกเว้นวัน
เสาร์-อาทิตย ์

กอง
การศึกษาฯ 

 

59 โครงการก่อสร้างห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง 

เ พื่ อ ใ ห้ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
โ พ น ส ว่ า ง มี
ห้ อ ง น้้ า ที่ ถู ก
สุขลักษณะ  

ห้องน้้า 3 ห้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองมี
ห้องน้้าใช้ 

กอง
การศึกษาฯ 



 

180 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างล้างอ่างหน้า
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.หนองเอี่ยน 

เพื่อเป็นไปตาม
มาตรฐาน  การ
ด้าเนินงานศูนย์
พัฒนา เด็ ก เล็ก
ก้าหนด และเพื่อ
ความปลอดภัย
ของเด็ก 

มีที่แปรงฟัน
ส้าหรับเด็ก
เล็กท่ีเพียงพอ 
ถูกสุขลักษณะ
และเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ก้าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กมีห้องน้้า
ใช้เพียงพอ
และถูกต้อง
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

61 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 

อุดหนุนอาหาร
กลางวั น ให้ กับ
โรงเรียนบ้านนา
หลวง 1  

นักเรียน 
อนุบาล- 
ประถมศึกษา 
6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

181 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองบง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวั น ให้ กับ
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
หนองบง 

นักเรียน 
อนุบาล- 
ประถมศึกษา 
6 

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 100% นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

63 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 

อุดหนุนอาหาร
กลางวั น ให้ กับ
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
หนองเอี่ยน 

นักเรียน 
อนุบาล- 
ประถมศึกษา 
6 

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 100% นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

64 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ 
(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต้าบลหนอง
เอี่ยน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้ดื่มนมทุกวัน 
ยกเว้น เสาร์และ
อาทิตย์ 

นั ก เ รี ย น 
อ นุ บ า ล - 
ประถมศึกษา 
6 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 100% นักเรียนได้ดื่ม
น ม ทุ ก วั น 
ยกเว้น เสาร์
และอาทิตย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

182 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการสนับสนุน/อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเอี่ยน 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง 
2. สื่อการเรียน
การสอนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 100% 1. เด็กเล็กได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์  
สังคม จิตใจ  

กอง
การศึกษาฯ 

 

66 โครงการฝึกอบรมภาษา            
สู่อาเซียน 

เพื่ออบรมภาษา
ให้กับนักเรียน 

จ้านวนนักเรียน 
50 คน พูดอ่าน 
เ ขี ย น  ภ า ษ า
อาเซียนได้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% นักเรียนพูด อา่น 
เขียน ภาษา
อาเซียนได้ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

 

67 โครงการสนับสนุน/อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพนสว่าง 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง 
2. สื่อการเรียน
ก า ร ส อ น มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐาน 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 100% 1. เด็กเล็กได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์  
สังคม จิตใจ  

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

183 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการสนับสนุน/อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน 

เพื่อให้ เด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง 
2. สื่อการเรียน
ก า ร ส อ น มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐาน 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 100% 1. เด็กเล็กได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์  
สังคม จิตใจ  

กอง
การศึกษาฯ 

 

69 โครงการสนับสนุน/อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีฐาน 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 
แห่ง 
2 .  สื่ อ ก า ร
เรียนการสอน
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 100% 1. เด็กเล็กได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์  
สังคม จิตใจ  

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

184 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการสนับสนุน/อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 
แห่ง 
2 .  สื่ อ ก า ร
เรียนการสอน
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 100% 1. เด็กเล็ก
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อมทางด้าน 
ร่างกาย 
อารมณ์  
สังคม จิตใจ  

กอง
การศึกษาฯ 

 

71 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

เพื่อให้เด็กได้เข้า
ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น
ทั ก ษ ะ ท า ง
วิชาการ 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 
แห่ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% 1. เด็กเล็ก
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อมทางด้าน 
ร่างกาย 
อารมณ์  
สังคม จิตใจ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

185 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการทัศนศึกษา 
 

-เพื่อส่งเสรมิ
การศึกษา 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดโพน
สว่าง 

12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพน

สว่าง 

73 โครงการทัศนศึกษา 
 

-เพื่อส่งเสรมิ
การศึกษา 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ฐาน 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี

ฐาน 

 



 

186 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการทัศนศึกษา 

 

-เพื่อส่งเสรมิ
การศึกษา 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ประดิษฐาราม 

12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี
ประดิษฐา

ราม 
75 โครงการทัศนศึกษา 

 
-เพื่อส่งเสรมิ
การศึกษา 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

 



 

187 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการทัศนศึกษา 

 
-เพื่อส่งเสรมิ
การศึกษา 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 

77 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียนให้แก่
ผู้เรียนตาม 
นโยบาย
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ประดิษฐาราม 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย  เด็กเรียนรู้
ความมี
ระเบียบของ
การแต่งกาย 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี
ประดิษฐา

ราม 



 

188 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบ 
นักเรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดโพน
สว่าง 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย  เด็กเรียนรู้
ความมี
ระเบียบของ
การแต่งกาย 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพน
โพนสว่าง 

79 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบ 
นักเรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ฐาน 

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย  เด็กเรียนรู้
ความมี
ระเบียบของ
การแต่งกาย 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี

ฐาน 

 



 

189 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบ 
นักเรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย  เด็กเรียนรู้
ความมี
ระเบียบของ
การแต่งกาย 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

81 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบ 
นักเรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย  เด็กเรียนรู้
ความมี
ระเบียบของ
การแต่งกาย 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 

 



 

190 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการค่าหนังสือเรยีน เพื่อจัดหา
หนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบาย 
รัฐบาล 
 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ประดิษฐาราม 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี
ประดิษฐา

ราม 
83 โครงการค่าหนังสือเรยีน เพื่อจัดหา

หนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบาย 
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดโพน
สว่าง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพน
โพนสว่าง 

 

 



 

191 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการค่าหนังสือเรยีน เพื่อจัดหา
หนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบาย 
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ฐาน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

85 โครงการค่าหนังสือเรยีน เพื่อจัดหา
หนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

 
6,400 

 
6,400 

 
6,400 

 
6,400 

 
6,400 

100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา          
วัดศรีษะ
ตะพาน 

86 โครงการค่าหนังสือเรยีน เพื่อจัดหา
หนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบาย 
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 100%   เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 



 

192 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดโพน
สว่าง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพน

สว่าง 

88 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ฐาน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี

ฐาน 
 

 



 

193 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

90 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 
 

 



 

194 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

92 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม 
นโยบายรัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 
 

 

 



 

195 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การ 
เรียนให้แก่
ผู้เรียนตาม 
นโยบาย
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ประดิษฐาราม 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับ
วัย   

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี
ประดิษฐา

ราม 
94 โครงการค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือจัด

กิจกรรม
พัฒนาให้แก่ 
ผู้เรียนตาม
นโยบาย
รัฐบาล 
 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดโพน
สว่าง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ 
คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพน

สว่าง 



 

196 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือจัด
กิจกรรม
พัฒนาให้แก่ 
ผู้เรียนตาม
นโยบาย
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ฐาน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี

ฐาน 

96 โครงการค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือจัด
กิจกรรม
พัฒนาให้แก่ 
ผู้เรียนตาม
นโยบาย
รัฐบาล 
 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ประดิษฐาราม 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี
ประดิษฐา

ราม 



 

197 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือจัด
กิจกรรม
พัฒนาให้แก่ 
ผู้เรียนตาม
นโยบาย
รัฐบาล 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ 
คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

98 โครงการค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาให้แก ่
ผู้เรยีนตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 100% เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 

 



 

198 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีษะตะพาน   

1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% -คุณภาพชีวิต กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

100 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นศพด.บ้านหนองเอี่ยน 

1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.บ้าน
หนองเอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
2.เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
3. เด็กปฐมวัยมี
กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
มัดใหญ่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

หนองเอี่ยน 

 



 

199 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นศพด.วัดศรีฐาน 

1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรี
ฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% 1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
2.เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
3. เด็กปฐมวัยมี
กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
มัดใหญ่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรี

ฐาน 

102 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น ศพด.วัดศรีษะตะพาน 

1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดศรีษะ
ตะพาน 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100% 1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย   
2.เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
3. เด็กปฐมวัยมี
กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
มัดใหญ่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัดศรีษะ
ตะพาน 

 



 

200 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นศพด.วัดโพนสว่าง 

1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

-เด็กปฐมวัยใน 
ศพด.วัดโพน
สว่าง 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100% มีถังดับเพลิง
ไว้เพื่อใช้
ดับเพลิง 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพน

สว่าง 
104 โครงการป้องกัน อุบัติเหต ุ

อุบัติภัยและ ส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัย  

1.เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ- อุบัติภัยที่
อาจเกิดขึ้นกับ เด็ก
เล็ก2.เพื่อเป็นการ
สร้าง ความมั่นใจ
และความ ไว้วางใจ
ให้แกผู้ปกครอง ที่มี
ต่อครูและศูนย์  

เด็กและครูใน
ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% นักเรียนและ
บุคลากร ทุก
คนได้รบัความ 
คุ้มครอง
ป้องกันและ 
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
อุบัติภัย 

กอง
การศึกษา 

 

 



 

201 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการสนามเด็กเล็กสร้าง
ปัญญา 

1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

ศพด. 5 แห่ง 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% 1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเหมาะสม
กับวัย   
2.เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
3. เด็กปฐมวัยมี
กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัด
ใหญ่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง 

106 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้้า 1.เด็กมีความรู้และ
ทักษะในการเอา
ชีวิตรอดในน้้า 
2. เด็กมีความรู้
อันตรายจากเล่นน้้า 
3.ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวสาเหตกุาร
จมน้้าในเด็ก  พร้อม
ทั้งวิธีป้องกัน 

เด็ก และ
ผู้ปกครอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% เด็กและ
ผู้ปกครอง
ความรู้
อันตรายจาก
การจมน้้า  วิธี
ป้องกันการ
จมน้้า 

กอง
การศึกษา
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง 

 



 

202 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 ค่าตอบแทนผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบให้กับผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก 3 คน 

500,000 600,000 650,000 700,000 700,000 100% ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
ได้รับเงินค่า
ตอบ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

108 เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.หนองเอี่ยน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพช่ัวคราว
ให้กับผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก 3 คน 

80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100% ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
ได้รับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



 

203 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 เงินสมทบประกันสังคมผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หนองเอี่ยน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบ
ประกันสังคม
ให้กับผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก 3 คน 

25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 100% ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
ได้รับเงิน
ประกันสังคม 

กอง
การศึกษาฯ 

110 เงินเดือนครู  ครผูู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนอง
เอี่ยน 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนครู  ครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

ครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก 6 คน 

160,000 180,000 200,000 220,000 220,000 100% ครู  ครูผูดู้แล
เด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
ได้รับเงินเดือน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

204 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 ค่าเล่าเรียนบตุรครู                 
ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หนองเอี่ยน 

จ่ายค่าเล่าเรียน
บุตรครู                 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
 

ครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก 6 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% ครู  ครูผูดู้แล
เด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
ได้รับเงินเดือน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

112 เงินวิทยะฐานะครู             ครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หนองเอี่ยน 

เพื่อจ่ายเป็นวิท
ยะฐานครู  ครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 

ครู  ครูผู้ดูแล
เด็ก 6 คน 

140,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100% ครู  ครูผูดู้แล
เด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.
หนองเอี่ยน 
ได้รับเงินเดือน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



 

205 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการจดัท้าแผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท้าแผนพัฒนา
การศึกษา 

แผนพัฒนา
การศึกษาตรง
กับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

100% ได้แผนพัฒนา
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

114 โครงการจดัท้าและพัฒนา
หลักสตูร    

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท้าและพัฒนา
หลักสตูร 

สถานศึกษา
ทุกแห่งมี
หลักสตูร
ท้องถิ่น ท่ีตรง
กับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

100% ได้หลักสตูร
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



 

206 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการอบรมการส่งเสริมการท้า
เกษตร  ทฤษฎีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก  เยาวชน 
และประชาชน 
ได้เรียนรู้ถึงแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาน
ในเขตต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

116 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก  เยาวชน 
และประชาชน 
ได้เรียนรู้ถึงแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาน
ในเขตต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

207 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุว
เกษตรใน/นอกโรงเรยีน 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก  เยาวชน 
และประชาชน 
ได้เรียนรู้ถึงแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาน
ในเขตต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

118 โครงการอบรมเผยแพร่ความรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม  
ธ้ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาน
ในเขตต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็ก เยาวชน  
และประชาชนมี
ความภาคภูมิใจ
และให้ความ
ร่วมมือในการ
ธ้ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีร้อย
ละ  75 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

208 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการจดัตั้งกลุม่เยาวชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

1. เพื่อปลูก
จิตส้านึกให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน เห็น
คุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน  และ
ประชาชน รู้จกัใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เยาวชน ใน
เขตต้าบล 
80% 

30,000 3,000 30,000 30,000 30,000 100% 1.  เยาวชน 
เห็นคุณคา่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. เยาวชน 
รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษาฯ 

 

120 โครงการจดัตั้งสภาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 เพื่อส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
แต่ละสาขา  

ปราชญ์
ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น 80% 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% มีชมรมปราชญ์
ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ที่
สามารถเป็น
วิทยากร ให้
ความรู้ด้าน    
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

209 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการจดัเข้าค่ายฝึกอบรม
ภาษาต่าง ๆ เป็นความสามารถ
พิเศษ      
 

เพื่อพัฒนาระบบ
การศึกษาของ
เด็กและเยาวชน
ในต้าบล 

เด็กและ
เยาวชน 50  

คน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนได้รับ
ก า ร พั ฒ น า
ด้านการศึกษา
ร้ อ ย ล ะ  75 
ของเด็กและ
เ ย า ว ช น
ทั้งหมด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

122 โครงการจดักิจกรรมวันสา้คัญทาง
ศาสนา 

เพื่อสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรม  ให้แก่
เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ  60   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
มีคุณธรรม  
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

210 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้ เด็กและ
เ ย า ว ช น รู้ จั ก
บ ท บ า ท แ ล ะ
หน้าท่ีของตนเอง 

เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนในเขต
พื้ น ที่ ต้ า บ ล
หนองเอี่ยน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% เด็กรู้จักสิทธิ 
และหน้าท่ี 
ความ
รับผิดชอบ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

124 โครงการจดักิจกรรมวันสงกรานต ์ เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 
 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมร้อย
ละ  80  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณคา่
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

211 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้้า 
 
 
 
 
 
 

เ พื่ อ อ บ ร ม ใ ห้
ความรู้ กั บ เ ด็ ก 
เ ย า ว ช น 
ประชาชน การ
ป้ อ งกั นตั ว เ อ ง
จากภัยจมน้้า 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมร้อย
ละ  80  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% เด็ก เยาวชน  
ประชาชน 
รู้จักวิธีป้องกัน
ภัยจากการ
จมน้้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

126 โครงการปลูกฝังคุณธรรม และ
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
สามารถร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ต้าบล
หนองเอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กมีคณุธรรม
และจริยธรรม
สามารถ
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมี
ความสุข 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

212 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการจัดค่ายเยาวชนอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อให้เด็กมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
สามารถร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ต้าบล
หนองเอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กมีคณุธรรม
และจริยธรรม
สามารถ
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษาฯ 

 

128 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เด็ก  และ
เยาวชน ใน
เขตพื้นท่ีต้าบล
หนองเอี่ยน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% เ ด็ ก   แ ล ะ
เยาวชน  เห็น
คุณค่าส่งเสริม
และอนุ รั กษ์
ข อ ง
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

213 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการจดัประกวด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ  80   

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 100% เ ด็ ก   เ ย าวชน  
และประชาชน
เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
อ นุ รั ก ษ์ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ป ร ะ เ พ ณี ใ น
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

130 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริม  
ธ้ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณคา่
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ของ
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

214 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 โครงการจดังานวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม  
ธ้ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณค่า
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

132 โครงการงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริม  
ธ้ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในต้าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณคา่
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ของ
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

215 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น  
 

เพื่อส่งเสริม  
ธ้ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในต้าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณค่า
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

135 โครงการออนซอนชนเผา่ชาวค้า
ชะอ ี

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
สืบสาน และ
เผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
อันเป็นการท้านุ
บ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
ให้คงอยู่ต่อไป 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในต้าบล 

80,000 80,000 80,0000 80,000 80,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณคา่
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ของ
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีใน
ท้องถิน่ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

216 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 โครงการส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

-เพื่ออุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต้าบล
หนองเอี่ยน 

สภา
วัฒนธรรม
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เห็นคุณคา่
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ของ
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีใน
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

137 โครงการจดัหาหนังสือส้าหรับ
ห้องสมุด 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
การศึกษาของ
เด็กและเยาวชน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

ร้ อ ย ล ะ  8 0 
ของประชาชน
ไ ด้ รั บ ท ร า บ
ข้อมูลข่าวสาร
จ า ก สื่ อ
สิ่งพิมพ์ 

20,000 
 
 

 

20,000 
 
 

20,000 
 

 

20,000 
 

 

20,000 
 

 

100% เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนได้รับ
ก า ร พั ฒ น า
ด้านการศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

217 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138 โครงการก่อสร้างห้องสมดุภายใน
โรงเรียน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีแหล่งศึกษา
หาความรู ้

มีแหล่งศึกษา
ห า ค ว า ม รู้ ที่
เพียงพอ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

100% ป ร ะ ช า ชน มี
แหล่งศึกษาหา
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

139 โครงการจดัตั้งกลุม่เยาวชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

1. เพื่อปลูก
จิตส้านึกให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน เห็น
คุณค่าภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน  และ
ประชาชน รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เยาวชน ใน
เขตต้าบล 
80% 

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

100% 1.  เยาวชน 
เห็นคุณคา่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. เยาวชน 
รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษาฯ 
 

 



 

218 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการรณรงค์วันส้าคญัด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อปลูก
จิตส้านึกและ
ความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าต ิ

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในเขตต้าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนให้
ความส้าคัญต่อ
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมมี
ร้อยละ 60 % 

กอง
การศึกษาฯ 

141 โครงการอบรมเยาวชนให้
ตระหนักถึงความส้าคญัของ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อปลูก
จิตส้านึกและ
ความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าต ิ

เด็ก  และ
เยาวชน  ใน
เขตต้าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% เด็ก  และ
เยาวชน  ในเขต
ต้าบลให้
ความส้าคัญต่อ
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมมี
ร้อยละ 60 % 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

219 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ้า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้เด็ก  
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
มีสถานท่ีออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬา
ชุมชน  1  
แห่ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

100% เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

143 โครงการจดัสนามเด็กเล่นใน
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนา
สุขภาพ
พลานามัยแกเ่ด็ก  
เยาวชนและ
ประชาชน 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ในเขตต้าบล
หนองเอี่ยน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100% เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

220 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเล่น
กีฬาและออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนา
สุขภาพ
พลานามัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

145 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 
คน “อบต.หนองเอี่ยน” 
 
 

เพื่อให้เยาวชน  
และประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา
ออกก้าลังกาย 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

221 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรูร้ัก
สามัคคี สร้างความปรองดองของ
ประชาชนในเขตอ้าเภอค้าชะอี 

เพื่อให้เยาวชน  
และประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา
ออกก้าลังกาย 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

147 โครงการกีฬาภายในองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองเอี่ยน 

เพื่อพัฒนา
สุขภาพ
พลานามัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

222 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้แด็กเล็ก
แข่งขันกีฬา                   
มีพัฒนาการ
สมวัย 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

149 โครงการส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประชารัฐ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย
ของหน่วยงาน
ราชการในเขต
อ้าเภอค้าชะอ ี
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต้าบล ลูกจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

223 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการจดัส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชน
ต้าบลเหล่าสร้างถ่อคัพ 

-เพื่อส่งเสรมิการ
เล่นกีฬา 
-แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

151 โครงการรณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ยาเสพตดิ  จัดกิจกรรมในเชิง
สร้างสรรคส์้าหรับเยาวชน 

เพื่อให้เด็ก  และ
เยาวชน  มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพตดิและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด   

เด็กและ
เยาวชนในเขต
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100%   เด็กและ
เยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด   

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



 

224 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
เห็นโทษและพิษภัยยาเสพตดิและ
การบ้าบัดรักษาผ่านสื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ  

เพื่อให้เด็ก  และ
เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการ
รณรงค์ให้เห็น
โทษและพิษของ
ยาเสพตดิ   

เด็กและ
เยาวชนในเขต
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% เด็กและ
เยาวชน
ห่างไกล            
ยาเสพตดิ   

กอง
การศึกษาฯ 

 

153 โครงการแข่งขันกีฬาแบบบูรณา
การต้านภยัยาเสพตดิ 
 

เพื่อให้เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชน  เกิด
ความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด   
 

เด็กร้อยละ 80 
เข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
อย่างทั่วถึง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง
สมบูรณ์  และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด   

กอง
การศึกษาฯ 
 



 

225 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการปลูกฝังคณุธรรม และ
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
สามารถร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

เด็ก  และ
เยาวชนในเขต
ต้าบลหนอง
เอี่ยน 

50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 
 

100% เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
เล่นกีฬาและ
นันทนาการได้
อย่างถูกต้อง
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

155 โครงการเพิม่ความรู้แก่แม่ด้าน
อาหารและโภชนาการ 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ คุณ แ ม่ มี
ค ว า ม รู้   ค ว า ม
เข้าใจ  ด้านอาหาร
และโภชนาการให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
พัฒน า ก า ร ข อ ง
เด็กอย่างถูกต้อง 

 

แม่ของเด็กใน
เขตพื้นท่ี
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลหนอง
เอี่ยน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100% แม่มีความรู้  
ความเข้าใจด้าน
อาหารและ
โภชนาการ
เหมาะสมกับ
พัฒนาการของ
เด็ก  อย่าง
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 
 

รวม 155 โครงการ - - 25,421,050 25,421,050 25,421,050 25,421,050 25,421,050 - - - 



 

226 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชาคมหมู่บ้านทั้ง
ต้าบล 

-เพ่ือการมีส่วน
ร่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

2 โครงการจัดส่งพนักงาน อบต. 
มีส่วนร่วมในงานต่างๆ 

-เพ่ือการมีส่วน
ร่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

3 โครงการขยายข้อมูลข่าวสาร
หรือเสียงตามสาย 

-เพ่ือทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

4 โครงการเสียงตามสาย -เพ่ือทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

 



 

227 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเสียงตามสาย 
 (พร้อมล้าโพง) 

-เพ่ือทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

6 โครงการจัดห้องสมุดให้แก่
ชุมชนพร้อมคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต 

-เพ่ือเพ่ือการ
เรียนรู้ 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

-เพ่ือการมีส่วน
ร่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

8 โครงการประชาคมหมู่บ้าน -เพ่ือการมีส่วน
ร่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมความรู้
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

-เพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชน 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

รวม 9 โครงการ - - 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 - - - 
 



 

228 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 7. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

 7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการตลาด
ปลอดภัย 

-เพ่ือการมีส่วน
ร่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

2 โครงการข้าวอินทรีย์ ปลอด
สารพิษ 

-เพ่ือการมีส่วน
ร่วม 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ปลูกผักกิน
เองโดยปลอดสารพิษ 

-เพ่ือส่งเสริม
อาหาร
ปลอดภัย 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

 



 

229 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร
ปลูกผักสวนครัว 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์
พืช 

-เพ่ือส่งเสริม
อาหาร
ปลอดภัย 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

6 โครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ -เพ่ือความ
ปลอดภัยและ
สะอาด 

-ประชาชน 
หมู่ 1-10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100% คุณชีวิตภาพ ส้านักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 

 

 

 

 



 

230 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องเมืองน่าอยู่ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาบึงหนองบง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

-เพื่อเป็นแหล่งน้้า
ทางการเกษตร 
-เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

บึงหนองบง
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ทุ่งนางหนายเชื่อมโนนตูม) 

-เพื่อการสัญจร
ไป มา ที่สะดวก 
-เพื่อการขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 
เมตร  

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 



 

231 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

ที ่ โครงการ วัตถ ุ
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(หนองเอ่ียนเชื่อมหนองไผ่) 

-เพื่อการสัญจร
ไป มา ที่สะดวก 
-เพื่อการขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 
เมตร  

1,943,000 1,943,000 1,943,000 1,943,000 1,943,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

4 โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 (บ้านนาหลวงเชื่อมต่อ
ต้าบลบ้านเหล่าสร้างถ่อ) 

-เพื่อการสัญจร
ไป มา ที่สะดวก 
-เพื่อการขนส่ง
สินค้าการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 609 
เมตร 

1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 100% คุณภาพชีวิต กองช่าง 

รวม  4 โครงการ - - 54,713,000 54,713,000 54,713,000 54,713,000 54,713,000 - - - 



 

232 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส้านักปลัด 

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (รวมราคาค่าตดิตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
จ้านวน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส้านักปลัด 

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับประมวลผล) 
ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2563 ฉบับเดือน
พฤษภาคม ล้าดับท่ี 12 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส้านักปลัด 



 

233 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับประมวลผล) 
ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2563 ฉบับเดือน
พฤษภาคม ล้าดับท่ี 12 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

5 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2
หลัง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1
หลัง 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กองช่าง 

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรง
สี่เหลี่ยม ขนาด 15*15*15 
เซนติเมตร 6 ลูก พร้อมลูก
เหล็กกระทุ้ง 2 อัน 

9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 กองช่าง 



 

234 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงานส้านักงาน ปรากฏ
ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2563 ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ล้าดับที่ 6 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กอง
สวัสดิการฯ 

9 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multiuction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
ปรากฏในเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2563 
ฉบับเดือนพฤษภาคม ล้าดับที่ 
50 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กอง
สวัสดิการ ฯ 



 

235 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก จ้านวน 4 เครื่อง
(ส้าหรับประมวลผล) ปรากฏ
ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2563 ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ล้าดับที่ 12 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
การศึกษาฯ 

รวม 204,300 204,300 204,300 204,300 204,300 - 
 



 

236 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ

พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้น

ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

 1.2 ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

 1.3 ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 

 แบบประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 

 แบบประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับผลลัพธ์และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

 1.4 การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจ

เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ฯ จะพิจารณา 

 2.การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตาม แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

 2.1 การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 

 2.2 การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 

 2.3 การประเมินผลกระทบ 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตามปละประเมินผลได้

ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด

โดยสามารถติดตามและประเมินได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ

พัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1.ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 

 3.เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้

เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 

 4.ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียม

ข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 

 5.ประชุมส าหรับติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางและวิธีการที่

ก าหนด 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1.ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 

 3.เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 

 4.ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล

ส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 

 5.ประชุมส าหรับติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางและวิธีการที่

ก าหนด 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ประกอบด้วยกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการว่า

สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน

วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ซึ่งประกอบด้วย การติดตามการด าเนินงาน

ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ อุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ

ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 และในการ

ประเมินผลแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.248 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.1 การวัดผลในเชิงปริมารและเชิงคุณภาพ 

  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ในการ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง

คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 



 

239 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด

คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

  การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  1.เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 

  2.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3.การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด อาจเพราะขีดจ ากัดด้านงบประมาณหรือกฎระเบียบต่างๆ 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน มีความชัดเจนสามารถน ามาสู่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

  2.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมประชุมประชาคม

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3.โครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนด าเนินงานที่ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ ควรหาวิธีการแก้ไขเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้จริงตามแผนด าเนินงาน 

  4.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละด้านที่ต้อง

ด าเนินการ เพ่ือลดปัญหาในการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 


