
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

*********************************

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว

2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2561 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดให้เม่ือ

แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการดําเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นฐานท่ีแบบ

บูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมี

ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด

ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักถามแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 –

2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 นั้น

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม ได้

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 โดยโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการประชุม

สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕62 และ คร้ังที่ 2/2562 เมื่อ

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม



สว่นที่ 1

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน

1. ดา้นกายภาพ

1.1 ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้น ตาํบล
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาไหม เดมิเป็นสภาตาํบลนาไหม ตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ไดย้กฐานะสภาตาํบล

ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 เป็นผลให ้

สภาตาํบลนาไหมเปลีย่นแปลงฐานะเป็นองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาไหม ตัง้แต่วนัที่ 20 มนีาคม 2539 เป็นตน้มา

ที่ต ัง้

ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี มพีื้นทีต่ดิต่อกบัส่วนต่างๆ ดงันี้

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัตาํบลถ่อนนาลบั อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี และ

ตาํบลนาหนงั อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย

ทศิใต ้ ตดิต่อกบัตาํบลนาคาํ อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัตาํบลบา้นดุง อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัตาํบลสรา้งคอม และตาํบลหนิโงม อาํเภอสรา้งคอม

จงัหวดัอดุรธานี

ตาํบลนาไหม มเีนื้อทีป่ระมาณ 115.47 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 64,222 ไร่

มหีมูบ่า้นในการปกครอง จาํนวน 13 หมูบ่า้น ดงันี้

หมู่ที่ ช่ือหมู่บา้น พื้นที่ท ัง้สิ้นของหมู่บา้น (ไร่)

1 บา้นนาไหม 4,221

2 บา้นผึ้ง 6,239

3 บา้นนาขี้นาค 5,819

4 บา้นกดุดู่ 4,406

5 บา้นท่าบอ่ยาง 4,776

6 บา้นวงัคางฮูง 5,008

7 บา้นนาคาํวงั 5,599

8 บา้นสุวอ 4,377

9 บา้นแสนอดุม 5,017

10 บา้นเมอืงนาซาํ 4,616

11 บา้นศรบีญุทนั 4,766

12 บา้นโนนประเสรฐิ 4,436

13 บา้นทุ่งกวา้งพฒันา 4,942

รวม 64,222
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1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาไหม พื้นทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบสูง ประมาณ 10 – 15 เปอรเ์ซน็ต์

1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ

พื้นทีต่าํบลนาไหมโดยท ัว่ไป มสีภาพอากาศรอ้นชื้น

1.4 ลกัษณะของดิน

ในพื้นทีต่าํบลนาไหม พื้นทีส่่วนใหญ่มลีกัษณะของดนิของพื้นทีท่ ัง้หมด เดมิเป็นดนิเหนียวปนทราย และดนิ

ปนลูกรงั

2. ดา้นการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

มเีขตการปกครอง 1 เขต คอื ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

2.2 การเลอืกตัง้

มเีขตการเลอืกตัง้ 13 หน่วยเลอืกตัง้ (หน่วยที่ 1 – 13)

3. ประชากร

3.1 ขอ้มลูเกี่ยวกบัจาํนวนประชากร (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 – 5 ปี และการคาดการณใ์นอนาคต

ขอ้มูลประชากรเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)

หมู่ที่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1 352 354 356 358 359

2 989 984 993 991 1012

3 762 775 775 770 766

4 745 758 759 759 760

5 544 561 544 566 571

6 984 1,005 993 1,024 1,064

7 1,197 1,185 1,187 1,194 1,188

8 527 531 527 524 524

9 941 940 946 937 951

10 887 907 899 913 929

11 809 803 808 800 810

12 500 599 602 600 614

13 918 930 950 953 970

รวม 10,155 10,332 10,339 10,389 10,518
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การคาดการณใ์นอนาคต คาดวา่จะมแีนวโนม้การเพิม่ขึ้นของประชากรในทกุปี

3.2 ช่วงอายุและจาํนวนประชากร (เฉพาะผูม้สีญัชาตไิทย)

ลาํดบัที่ ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม

1 0 – 10 ปี 788 709 1,497

2 11 – 20 ปี 793 718 1,511

3 21 – 30 ปี 806 808 1,614

4 31 – 40 ปี 864 803 1,667

5 41 – 50 ปี 910 890 1,800

6 51 – 60 ปี 617 657 1,274

7 61 – 70 ปี 323 374 697

8 71 – 80 ปี 136 183 319

9 81 – 90 ปี 42 73 115

10 91 – 100 ปี 4 7 11

รวม 5,283 5,222 10,505
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หมู่ ช่ือหมู่บา้น
จาํนวนประชากร หลงัคา

เรอืน

(หลงั)ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

1 บา้นนาไหม 186 175 361 103

2 บา้นผึ้ง 508 503 1,011 244

3 บา้นนาขี้นาค 384 384 768 215

4 บา้นกดุดู่ 382 365 747 212

5 บา้นท่าบอ่ยาง 285 283 568 131

6 บา้นวงัคางฮูง 534 532 1,066 313

7 บา้นนาคาํวงั 598 592 1,190 312

8 บา้นสุวอ 272 262 534 160

9 บา้นแสนอดุม 491 476 967 227

10 บา้นเมอืงนาซาํ 487 447 934 229

11 บา้นศรบีญุทนั 407 400 807 208

12 บา้นโนนประเสรฐิ 298 312 610 178

13 บา้นทุ่งกวา้งพฒันา 467 503 970 247

รวม 5,299 5,234 10,533 2,779
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ประชากรทีอ่ยู่อาศยัยู่จรงิ

ประชากรรวมท ัง้สิ้น 10,533 คน แยกเป็นชาย 5,299 คน หญงิ 5,234 คน ความหนาแน่นเฉลีย่

91.21 คน / ตารางกโิลเมตร

4. สภาพทางสงัคม

4.1 การศึกษา

ทางดา้นการศึกษา ตาํบลนาไหม มโีรงเรยีนช ัน้มธัยม 1 แห่ง และระดบัช ัน้ประถม จาํนวน 7 แห่ง คอื

1. โรงเรยีนนาไหมพทิยาคม ฯ ตัง้อยู่พื้นที่ หมูท่ี่ 8 บา้นสุวอ ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดั

อดุรธานี

2. โรงเรยีนบา้นนํา้ผึ้งประชาสรรค์ ต ัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 2 บา้นผึ้ง ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

3. โรงเรยีนบา้นกดุดู่อดุมวทิย์ ต ัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 4 บา้นกดุดู่ ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

4. โรงเรยีนบา้นท่าบอ่ยาง ต ัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 5 บา้นท่าบอ่ยาง ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

5. โรงเรยีนบา้นวงัคางฮูง ต ัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 6 บา้นวงัคางฮูง ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดั

6. โรงเรยีนบา้นนาคาํวงั ต ัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 7 บา้นนาคาํวงั ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

7. โรงเรยีนบา้นเมอืงนาซาํ ต ัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 10 บา้นเมอืงนาซาํ ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดั

อดุรธานี

8. โรงเรยีนบา้นนาไหม ตัง้อยู่ที่ หมูท่ี่ 11 บา้นศรบีญุทนั ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

ลาํดบั รายช่ือโรงเรยีน
จาํนวนนักเรยีน (คน)

หมายเหตุ
อนุบาล ป.1 – ป.6 ม.1 – ม.3 ม.4 - ม.6 รวม

1 โรงเรยีนนาไหมพทิยาคมฯ - - 169 103 276

2 โรงเรยีนบา้นนํา้ผึ้งประชาสรรค์ 23 70 - - 93

3 โรงเรยีนกดุดู่อดุมวทิย์ 40 113 98 - 221

4 โรงเรยีนบา้นท่าบอ่ยาง 22 40 - - 62

5 โรงเรยีนบา้นวงัคางฮูง 45 151 93 - 289

6 โรงเรยีนบา้นนาคาํวงั 31 84 - - 115

7 โรงเรยีนบา้นเมอืงนาซาํ 25 47 - - 72

8 โรงเรยีนบา้นนาไหม 54 171 - - 225

รวม 240 676 360 103 1,353
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ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 9 ศูนย์ คอื

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นกดุดู่ (ถ่ายโอนจาก สปช.) ต ัง้อยู่พื้นทีห่มูท่ี่ 4 บา้นกดุดู่

ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี โดยมคีรูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 3 คน จาํนวนนกัเรยีน 32 คน

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนบา้นนํา้ผึ้งประชาสรรค์ (ถ่ายโอนจาก สปช.) ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ที่ 2 บา้นผึ้ง

ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยมผูีช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 1 คน จาํนวนนกัเรียน

21 คน

3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนบา้นท่าบ่อยาง (ถ่ายโอนจาก สปช.) ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ที่ 5 บา้นท่าบ่อยาง

ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยมผูีช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 1 คน จาํนวนนกัเรียน

13 คน

4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนบา้นทุ่งกวา้งพฒันา (ถ่ายโอนจาก พฒันาชมุชน) ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ที่ 13 บา้น

ทุ่งกวา้งพฒันา ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยมคีรูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก

จาํนวน 1 คน จาํนวนนกัเรยีน 21 คน

5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศรสุีวอ (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ 8 ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง

จงัหวดัอดุรธานี โดยมผูีช่้วยครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 1 คน มนีกัเรยีน 10 คน
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6. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนวดัสุวรรณภูมิ (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ 7 บา้นนาคาํวงั

ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี โดยมคีรูผูดู้แลเดก็ ผูช่้วยหวัหนา้ศูนยฯ์ และผูช่้วยครูผูช่้วย

ผูดู้แลเดก็ จาํนวน 2 คน จาํนวนนกัเรยีน 29 คน

7. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญทนั (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ 11 บา้นศรีบุญทนั ตาํบล

นาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยมีครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 2 คน

จาํนวนนกัเรยีน 44 คน

8. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นวงัคางฮูง ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ 6 บา้นวงัคางฮูง ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง

จงัหวดัอดุรธานี โดยมคีรูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 2 คน จาํนวนนกัเรยีน 33 คน

9. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเมอืงนาซาํ ต ัง้อยู่พื้นที่ หมู่ 10 บา้นเมอืงนาซาํ ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง

จงัหวดัอดุรธานี โดยมคีรูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 1 คน จาํนวนนกัเรยีน 20 คน

4.2 สาธารณสุข

 สถานทีอ่นามยัประจาํตาํบล/ หมูบ่า้น (ต ัง้อยู่บา้นนาไหม หมูท่ี่ 1 ) 1 แห่ง

 ศูนยส์าธารณสุขมลูฐาน 13 แห่ง

 กลุม่ ผสส./ อสม. 13 แห่ง

 กลุม่สตรแีมบ่า้น 13 แห่ง

 อตัราการมแีละใชส้ว้มราดนํา้ รอ้ยละ 100 %

4.3 การสงัคมสงเคราะห์

1. ผูสู้งอายุแบง่ตามช่วงอายุ

 อายุ 60 – 69 ปี จาํนวน 759 คน

 อายุ 70 – 79 ปี จาํนวน 340 คน

 อายุ 80 – 89 ปี จาํนวน 124 คน

 อายุ 90 ปี ขึ้นไป จาํนวน 15 คน

2. ผูพ้กิาร จาํนวน 280 คน

3. ผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 20 คน

4.4 ยาเสพตดิ

- อาสาสมคัรสมชัชาเอาชนะยาเสพตดิ 390 คน

- ผูป้ระสานพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ 255 คน
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5. ระบบบรกิารพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางนํา้, ทางราง ฯลฯ)

การคมนาคมระหวา่งบา้นในแต่ละหมูบ่า้นเป็นถนนลาดยางของ ร.พ.ช. เดมิ การคมนาคมภายในหมูบ่า้นเป็น

ถนน คสล.

 ถนนลาดยาง 18 สาย

 ถนนลูกรงั/ดนิ 36 สาย

 ถนน คสล. 78 สาย

5.2 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าเขา้ท ัว่ถงึท ัง้ 13 หมูบ่า้น จาํนวนครวัเรอืนทีม่ไีฟฟ้าใช ้ 2,680 หลงัคาเรอืน แต่ยงัขาด

แคลนไฟฟ้าสาธารณะ ทาํใหถ้นนมดืในยามคํา่คนื

5.3 การประปา

ประชาชนมนีํา้ประปาใชท้ ัง้หมด 13 หมูบ่า้น

 ประปา 16 แห่ง

5.4 โทรศพัท์

ในตาํบลนาไหมจะใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ป็นส่วนใหญ่ มเีสารบัส่งสญัญาณโทรศพัทต์ ัง้อยู่ภายในตาํบล

 บรษิทั ทโีอที จาํกดั (มหาชน) ต ัง้อยู่หมูท่ี่ 1 ตาํบลนาไหม จาํนวน 1 แห่ง

 บรษิทั แอดวานดซ์ อนิโฟร์ เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) ต ัง้อยู่หมูท่ี่ 4 จาํนวน 1 แห่ง หมูท่ี่ 7

จาํนวน 1 แห่ง และหมูท่ี่ 13 จาํนวน 1 แห่ง

 บรษิทั ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ต ัง้อยู่หมูท่ี่ 4 จาํนวน 1 แห่ง หมูท่ี่ 7 จาํนวน 1 แห่ง

และหมูท่ี่ 13 จาํนวน 1 แห่ง

5.5 ไปรษณียห์รอืการสือ่สารหรอืการขนส่ง

 มทีีท่าํการไปรษณียป์ระจาํตาํบล ต ัง้อยู่หมูท่ี่ 12 ตาํบลนาไหม อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

5.6 วสัดุ ครุภณัฑ์

 รถยนตส์าํนกังานสีป่ระตู จาํนวน 1 คนั

 รถยนตร์ถกระบะ จาํนวน 2 คนั

 รถดบัเพลงิ จาํนวน 1 คนั

 รถพยาบาลกูช้พี จาํนวน 1 คนั
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 รถเกบ็ขยะกระเชา้ จาํนวน 1 คนั

 รถอแีตน๋ จาํนวน 1 คนั

 เรอืทอ้งแบน จาํนวน 1 ลาํ

6. ระบบเศรษฐกจิ

6.1 การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เช่น ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน เลี้ยงสตัว ์ และคดิอตัราการทาํงาน คดิ

เป็นรอ้ยละ 84.8 ของการทาํการเกษตรท ัง้หมด รองลงมาคอืการทาํไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 อนัดบัสามคอืการทาํสวน

ยางพารา คดิเป็นรอ้ยละ 1.9

หมู่ ช่ือบา้น

พื้นที่ (ไร่)

ทาํนา ขา้ว

เหนียว

ขา้วจา้ว ทาํไร่ สวนผกั ไมย้นื

ตน้

ยางพาร

า

ไมผ้ล อืน่ ๆ

1 บา้นนาไหม 2,325 2,140 255 120 5 20 25 10 130

2 บา้นผึ้ง 3,850 3,540 310 435 5 35 60 15 323

3 บา้นนาขี้นาค 3,684 3,320 364 265 10 38 72 45 196

4 บา้นกดุดู่ 2,465 2,210 355 200 10 25 84 20 66

5 บา้นท่าบอ่ยาง 2,805 2,410 396 200 15 26 36 25 118

6 บา้นวงัคางฮูง 2,885 2,650 230 260 5 35 110 36 146

7 บา้นนาคาํวงั 3,230 2,910 320 535 5 22 70 25 175

8 บา้นสุวอ 2,400 2,390 210 210 5 24 65 20 156

9 บา้นแสนอดุม 2,940 2,670 270 258 10 25 45 39 209

10 บา้นเมอืงนาซาํ 2,444 2,200 244 280 5 18 45 15 235

11 บา้นศรบีญุทนั 2,695 2,440 225 235 5 22 203 10 251

12 บา้นโนนประเสรฐิ 2,160 1,870 290 322 10 20 138 30 22

13 บา้นทุ่งกวา้ง

พฒันา

2,755 2,510 245 240 5 16 40 10 335

รวม 36,634 2,325 3,714 3,560 95 326 993 300 2,362
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6.4 การบรกิาร

รายการ จาํนวน

ปัม๊นํา้มนั (ปัม๊หลอด) และกา๊ซ 15 แห่ง

โรงสี 16 แห่ง

ตลาดนดั 2 แห่ง

มนิิมารท์ 1 แห่ง

รา้นซ่อมรถยนตจ์กัรยานยนต์ 5 แห่ง

รา้นคา้ท ัว่ไป 39 แห่ง

รา้นเสรมิสวย 1 แห่ง

6.5 การพาณิชยแ์ละกลุม่อาชพี

ช่ือกลุม่ ที่ต ัง้

1. วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลี้ยงหมอ่นไหม หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 1 ตาํบลนาไหม

2. วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติภณัฑเ์ชื้อเหด็ หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 1 ตาํบลนาไหม

3. วสิาหกจิชมุชนกลุม่กองทนุปุ๋ย หมูท่ี่ 2 หมูท่ี่ 2 ตาํบลนาไหม

4. วสิาหกจิชมุชนกลุม่ปุ๋ยเพือ่การเกษตร หมูท่ี่ 3 หมูท่ี่ 3 ตาํบลนาไหม

5. วสิาหกจิชมุชนกลุม่กองทนุปุ๋ย หมูท่ี่ 4 หมูท่ี่ 4 ตาํบลนาไหม

6. วสิาหกจิชมุชนกลุม่จาํหน่ายสนิคา้เพือ่การเกษตร หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 5 ตาํบลนาไหม

7. วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลี้ยงโคขนุ หมูท่ี่ 7 หมูท่ี่ 7 ตาํบลนาไหม

8. วสิาหกจิชมุชนกลุม่กองทนุปุ๋ย หมูท่ี่ 8 หมูท่ี่ 8 ตาํบลนาไหม

9. วสิาหกจิชมุชนกลุม่กองทนุปุ๋ย หมูท่ี่ 10 หมูท่ี่ 10 ตาํบลนาไหม

10. วสิาหกจิชมุชนกลุม่เลี้ยงโคพื้นเมอืง หมูท่ี่ 12 หมูท่ี่ 12 ตาํบลนาไหม

11. วสิาหกจิชมุชนกลุม่กองทนุปุ๋ย หมูท่ี่ 13 หมูท่ี่ 13 ตาํบลนาไหม

12. วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรนาปงั หมูท่ี่ 13 หมูท่ี่ 13 ตาํบลนาไหม

13. วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติภณัฑข์า้วแตน๋ หมูท่ี่ 13 หมูท่ี่ 13 ตาํบลนาไหม
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7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม

7.1 การนบัถอืศาสนา

- ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ รองลงมาคอืศาสนาครติส ์

- วดั 24 แห่ง

- สาํนกัสงฆ์ 5 แห่ง

- โบสถ์ 5 แห่ง

- ครสิตจกัร 1 แห่ง

- เมรุ 5 แห่ง

ที่ สถาบนั

/องคก์รทางศาสนา (วดั)

ที่ต ัง้ ที่ สถาบนั

/องคก์รทางศาสนา (วดั)

ที่ต ัง้

1 วดัโพธิ์ศรี ม.1 16 วดัป่าแสนอดุม ม.9

2 วดัศิรชิยัเจรญิ ม.2 17 วดัป่าเถรภมูิ ม.10

3 วดัโนนสวรรค์ ม.2 18 วดัเทพประดษิฐ ์ ม.10

4 วดัพลิาวลัยธ์ยิาราม ม.3 19 วดัศรบีญุทนับาํรุงธรรม ม.11

5 วดัป่าพทิกัษธ์รรม ม.3 20 วดัศรนีวลวนาราม ม.12

6 วดัศรมีงคลประดู่ ม.4 21 วดัป่าโนนจาํปา ม.12

7 วดัศรบีญุเรอืง ม.5 22 วดัคาํอเีกง้ ม.4

8 วดัป่าเทพสถติย์ ม.5 23 วดัศรโีนนเรอืง ม.13

9 วดัอดุมมงคล ม.6 24 วดัครสิต์ ม.13

10 วดัป่าสถติยธ์รรม ม.6

11 วดัสุวรรณภมูิ ม.7

12 วดัป่านาคาํวงั ม.7

13 วดัศรสีุวอ ม.8

14 วดัโพธิ์ทองวราราม ม.8

15 วดัสมหาสามคัคี ม.9

รวมท ัง้หมด 24 แหง่

7.2 ประเพณีและงานประจาํปี

- ประเพณีทีส่าํคญัในตาํบล คอื ประเพณีบญุบ ัง้ไฟ
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7.3 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิน่

7.3.1 มภีมูปิญัญาทอ้งถิน่

1) งานฝีมอืการสานกระติป๊ขา้ว บา้นผึ้ง หมูท่ี่ 2

2) ขา้วแตน๋ บา้นทุ่งกวา้งพฒันา หมูท่ี่ 13

7.1.2 ภาษาถิน่ ในตาํบลใชภ้าษาอสีานในการสือ่สาร

7.4 สนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึ

1) งานฝีมอืการสานกระติป๊ขา้ว บา้นผึ้ง หมูท่ี่ 2

2) ขา้วแตน๋ บา้นทุ่งกวา้งพฒันา หมูท่ี่ 13

8. ทรพัยากรธรรมชาติ

8.1 นํา้

มแีหลง่นํา้ขนาดใหญ่

1) หนองหาน 1 แห่ง

2) หนองซกัซิน่ 1 แห่ง

แหลง่นํา้ธรรมชาติ

 ลาํนํา้, ลาํหว้ย 23 สาย

 บงึ, หนอง 15 แห่ง

แหลง่นํา้ทีส่รา้งขึ้น

 ฝาย 23 แห่ง

 บอ่นํา้ดืม่ (บอ่ขดุ) 156 แห่ง

 บอ่โยก 41 แห่ง

 บอ่บาดาล - แห่ง

 สระนํา้ 302 แห่ง

 คลองส่งนํา้ 19 แห่ง

 อืน่ ๆ (ถงัเกบ็นํา้) 32 แห่ง

8.2 ป่าไม ้

- พื้นทีป่่าสาธารณะท ัง้หมด 2,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเตง็ ป่ารงั ป่าจกิ

8.3 ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่าํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

- ทรพัยากรธรรมชาตใินเขตพื้นที่ อบต. จะค่อนขา้งสมบูรณ์
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9. ขอ้มูลอืน่ๆ

มวลชนจดัต ัง้

- ลูกเสอืชาวบา้น 4 รุ่น 500 คน

- ไทยอาสาป้องกนัชาติ 1 รุ่น 500 คน

- อปพร. 3 รุ่น 189 คน

- ตชต. 1 รุ่น 86 คน

- ครู ข. 1 รุ่น 26 คน

- ประชาคมหมูบ่า้น 1 รุ่น 195 คน

ขอ้มูลเกี่ยวกบัศกัยภาพในตาํบล

ก. ศกัยภาพขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

(1) จาํนวนบคุลากรในองคก์ร

จาํนวน 37 คน

ตาํแหน่ง ในสาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 30 คน

 พนกังานส่วนตาํบล 12 คน

 ลูกจา้งประจาํ 2 คน (นกัวชิาการประชาสมัพนัธ)์

(นกัพฒันาชมุชน)

 พนกังานจา้งตามภารกจิ 10 คน (พนกังานขบัรถยนต์ 2 คน)

(ผูช่้วยเจา้หนา้ทีว่เิคราะหฯ์)

(ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ)

(ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู)

(ผูช่้วยครูผูช่้วยผูดู้แลเดก็ปฐมวยั 5 คน)

 พนกังานจา้งท ัว่ไป 6 คน (แมบ่า้น)

(พนกังานขบัรถยนต)์

(พนกังานจา้งท ัว่ไป 4 คน)

ตาํแหน่ง ในสว่นการคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 4 คน

 พนกังานส่วนตาํบล 2 คน

 พนกังานจา้งตามภารกจิ 2 คน
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ตาํแหน่ง ในสว่นโยธาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 3 คน

 พนกังานส่วนตาํบล 1 คน

 พนกังานจา้งตามภารกจิ 2 คน

 พนกังานจา้งท ัว่ไป 7 คน

ตาํแหน่ง ในสว่นการคลงั จาํนวน 3 คน

 พนกังานส่วนตาํบล 2 คน

 พนกังานจา้งตามภารกจิ 2 คน (ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงนิและบญัช)ี

(ผูช่้วยเจา้หนา้ทีพ่สัดุ)

ตาํแหน่ง ในสว่นโยธา จาํนวน 1 คน

 พนกังานส่วนตาํบล 1 คน

สมาชิก อบต. ประกอบดว้ย

ที่ ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง อายุ วฒุิ อาชีพ หมายเหตุ

1 นายสมพร สุชยัยะ ประธานสภา อบต. 62 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 11

2 นายสุนทร ปดัมะรดิ รองประธานสภาฯ 65 ม.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 12

3 นายคาํผาย อตุรธรณ์ สมาชกิสภาฯ 53 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 1

4 นายศรลีา ป่าผึ้ง สมาชกิสภาฯ 56 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 2

5 นายไพรวลัย ์ แกว้ศกัดิ์ดี สมาชกิสภาฯ 48 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 2

6 นายคมสทิธิ์ ศฤงคาร สมาชกิสภาฯ 50 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 3

7 นายสนัน่ สงิหน์อ้ย สมาชกิสภาฯ 53 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 3

8 นายคาํพอง สวิสิอน สมาชกิสภาฯ 51 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 4

9 นายสุมติร วชิติ สมาชกิสภาฯ 51 ม.3 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 4

10 นายกา้น ชาวยศ สมาชกิสภาฯ 44 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 5

11 นายโสภณ หาที สมาชกิสภาฯ 45 ม.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 5

12 นายไสว โพธิ์ช่วย สมาชกิสภาฯ 65 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 6

13 นายวาสนา สุไชยะ สมาชกิสภาฯ 51 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 6

14 นายคาํพนัธ์ พระจนัทรศ์รี สมาชกิสภาฯ 54 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 7
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รายช่ือสมาชิก องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนาไหม

(2) จดุเด่นของพื้นที่ (ทีเ่อื้อต่อการพฒันาตาํบล)

มแีหลง่นํา้ขนาดใหญ่เหมาะทีจ่ะเป็นแหลง่จาํหน่ายปลานํา้จดื และพฒันาเพือ่ใชใ้นการเกษตร และพฒันาเป็น

แหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศนใ์นอนาคต

ที่ ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง อายุ วฒุิ อาชีพ หมายเหตุ

15 นายสมพร พมิพน์ะมาตร สมาชกิสภาฯ 62 ม.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 7

16 นายประสงค์ คาํสุขดี สมาชกิสภาฯ 50 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 8

17 น.ส.ดวงจนัทร์ กองขนัธ์ สมาชกิสภาฯ 49 ม.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 8

18 นายสุบรรณ สมัพทุธ สมาชกิสภาฯ 57 ม.3 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 9

19 นายสาคร ช่วยปดั สมาชกิสภาฯ 51 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 10

20 นายประนู สสีงิห ์ สมาชกิสภาฯ 59 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 10

21 นายพงษศ์กัดิ์ พรมภบิาล สมาชกิสภาฯ 59 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 11

22 นายภมูิ แสนศิลา สมาชกิสภาฯ 58 ป.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 12

23 นายทองสุข สุดาทพิย์ สมาชกิสภาฯ 58 ม.6 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 13

24 นายศุภชยัย์ จนัทะชาติ สมาชกิสภาฯ 61 ป.4 เกษตรกรรม ตวัแทนหมูท่ี่ 13

25 นายสมาน พรมรกัษา เลขานุการสภาฯ

ปลดั อบต.

57 ป. ตรี รบัราชการ

ที่
ช่ือ-สกลุ

คณะผูบ้รหิาร อบต.

ประกอบดว้ย

ตาํแหน่ง อายุ วฒุิ อาชีพ หมายเหตุ

1 นายนิรนัดร์ โคตรปจัจมิ นายก อบต. 51 ป.โท เกษตรกรรม

2 นายสุดใจ ปะวะภตูะกงั รองนายก อบต. 68 ม.6 เกษตรกรรม

3 นายธนทตัิ ผึ้งหาญ รองนายก อบต. 58 ม.3 เกษตรกรรม

4 นายรอน โสภาดี เลขานุการ นายก อบต. 63 ม.3 เกษตรกรรม



สว่นที่ 2

ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

1. ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหาภาค

แผนพฒันายทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

วสิยัทศัน์

ประเทศไทยมคีวามม ัง่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

หรอืเป็นคตพิจนป์ระจาํชาตวิา่ “ม ัง่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื” ท ัง้นี้วสิยัทศันด์งักลา่วจะตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชนแ์ห่งชาติ

อนัไดแ้ก่การมเีอกราช อธปิไตย และบูรณาการแห่งเขตอาํนาจรฐั การดาํรงอยู่อย่างม ัน่คง ย ัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาติ

การดาํรงอยู่อย่างม ัน่คงของชาตแิละประชาชนจากภยัคุกคามทกุรูปแบบ การอยู่รวมกนัในชาตอิย่างสนัตสุิขเป็นปึกแผ่น

มคีวามม ัน่คงทางสงัคมท่ามกลางพหสุงัคมและการมรเกยีรตแิละศกัดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ ความเจรญิเตบิโตของชาติ

ความเป็นธรรมและความอยู่ดมีสีุขของประชาชน ความย ัง่ยนืของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความม ัง่คง

ทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรกัษาผลประโยชนข์องชาตภิายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้ม

ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตปิระสานสอดคลอ้งกนั ดา้นความม ัน่คงในประชาคมอาเซยีนและประชาคม

โลกอย่างมเีกยีรตแิละศกัดิ์ศรไีมเ่ป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิทีด่อ้ยกวา่

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ในการทีจ่ะบรรลวุสิยัทศันแ์ละทาํใหป้ระเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตทีพ่งึประสงคน์ ัน้ จาํเป็นจะตอ้งมี

การวางแผนและกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาในระยะยาว และกาํหนดแนวทางการพฒันาของทกุภาคส่วนใหข้บัเคลือ่น

ไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ จงึจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดยุทธศาสตรช์าตริะยะยาว เพือ่ถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การ

ปฏบิตัใินแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมกีารบูรณาการ และสรา้งความเขา้ใจถงึอนาคตของประเทศร่วมกนั และเกดิ

การรวบรวมพลงัของทกุภาคส่วนในสงัคมท ัง้ประชาชน เอกชน ประชาสงัคมในการขบัเคลือ่นการพฒันาเพือ่การสรา้งและ

รกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชนแ์ห่งชาตแิละบรรลวุสิยัทศัน์ ประเทศไทยมคีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้

ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอืคตพิจนป์ระจาํชาติ “ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื” เพือ่ใหป้ระเทศมี

ขดีความสมามารถในการแขง่ขนั มรีายไดสู้งอยู่ในกลุม่ประเทศพฒันาแลว้ คนไทยมคีวามสุข อยู่ดี กนิดี สงัคมมคีวาม

ม ัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึง่ยุทธศาสตรช์าตทิีจ่ะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะ

ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่

(1) ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง

(2) ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

(3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

(4) ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม

(5) ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
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โดยมสีาระสาํคญัของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ ดงันี้

1. ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง มเีป้าหมายท ัง้ในการสรา้งเถยีรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก รวมท ัง้สรา้งความเชือ่ม ัน่ในกลุม่ประเทศอาเซยีนและประชาคมโลกทีม่ต่ีอประเทศไทย

กรอบแนวทางทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ

(1) การเสรมิสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

(2) การปฏรูิปกลไกการบรหิารประเทศและพฒันาความม ัน่คงทางการเมอืง ขจดัคอรร์ปัช ัน่ สรา้ง

ความเชือ่ม ัน่ในกระบวนการยุตธิรรม

(3) การรกัษาความม ัน่คงภายในและความเรยีบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบรหิารจดัการความม ัน่คง

ชายแดนและชายฝัง่ทะเล

(4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหวา่งประเทศทกุระดบั และรกัษาดุลยภาพ

ความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอาํนาจ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความม ัน่คงรูปแบบใหม่

(5) การพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพการผนึกกาํลงัป้องกนัประเทศ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ภายในประเทศสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นและมติรประเทศ

(6) การพฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตัิ รกัษาความม ัน่คงของ

รฐัทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม

(7) การปรบักระบวนการทาํงานของกลไกทีก่ี่ยวขอ้งจากแนวดิง่สู่แนวระนาบมากขึ้น

2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถการแขง่ขนั

เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซึง่จาํเป็นตอ้งยกระดบัผลติภาพ

และการใชน้วตักรรมในการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาอย่างย ัง่ยนืท ัง้ในสาขาอตุสาหกรรมเกษตรและ

บรกิารการสรา้งความม ัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร การเพิม่ขดีความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ

รวมท ัง้การพฒันาฐานะเศรษฐกจิแห่งอนาคตท ัง้นี้ภายใตก้รอบปฏบิตัแิละพฒันาปจัจยัเชงิยุทธศาสตรท์กุดา้น อนัไดแ้ก่

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบลอจสิตกิส ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม การพฒันาทนุมนุษย์ และการบรหิาร

จดัการท ัง้ในภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชน กรอบแนวทางทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ

(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่การรกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิและสรา้งความเชือ่ม ัน่

การส่งเสรมิการคา้และการลงทนุทีอ่ยู่บนการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนการพฒันาประเทศสู่

ความเป็นชาตกิารคา้เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากห่วงโซ่มลูค่าในภมูภิาค และเป็นการยกระดบัไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มลูค่า

มากขึ้น
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(2) การพฒันาภาคการผลติและบรกิารบนฐานการพฒันานวตักรรมและมคีวามเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม โดยมกีารใชด้จิทิลัและการคา้ทีเ่ขม้ขน้เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และขยายกจิกรรมการผลติและบรกิารโดยมุง่สู่

ความเป็นเลศิในระดบัโลกและระดบัภมูภิาคในอตุสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบรกิารทีห่ลากหลายตามรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติและการดาํเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป รวมท ัง้เป็นแหลง่อาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภยั

- ภาคเกษตรอตุสาหกรรม โดยเสรมิฐานการผลติใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของภาคเกษตรส่งเสรมิเกษตรกรรายย่อยใหป้รบัไปสู่การทาํเกษตรย ัง่ยนืทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและรวมกลุม่

เกษตรในการพฒันาอาชพีทีเ่ขม้แขง็ และการพฒันาสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภยั

- ภาคอตุสาหกรรม โดยยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรม ปจัจบุนัทีม่ศีกัยภาพสูง และพฒันา

อตุสาหกรรมอนาคตทีม่ศีกัยภาพ โดยการใชด้จิทิลัและการคา้มาเพิม่มลูค่าและยกระดบัห่วงโซ่มลูค่าในระดบัสูงขึ้น

- ภาคบรกิาร โดยขยายฐานการบรกิารใหม้กีารบรกิารใหม้คีวามหลากหลาย มคีวามเป็นเลศิและเป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยการยกระดบับรกิารดา้นการเงนิและธุรกจิบรกิารทีม่ศีกัยภาพอืน่ๆ เป็นตน้

(3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชมุชน พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลติภาพ

แรงงานและพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพฒันาวสิาหกจิชมุชนและสถาบนัเกษตรกร

(4) การพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและเมอืงพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน และพฒันาระบบเมอืง

ศูนยก์ลางความเจรญิจดัระบบผงัเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพและมสี่วนร่วม มกีารจดัสิง่แวดลอ้มเมอืง และโครงสรา้งพื้นฐาน

ทางสงัคมและเศรษฐกจิทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพ

(5) การลงทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ในดา้นการขนส่ง ดา้นพลงังาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารและการวจิยัและพฒันา

(6) การเชือ่มโยงกบัภมูภิาคและเศรษฐกจิโลกสรา้งความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ

ส่งเสรมิความร่วมมอืกบันานาประเทศในการสรา้งความม ัน่คงดา้นต่างๆ เพิม่บทบาทในองคก์รระหวา่งประเทศ รวมถงึ

สรา้งความรูด้า้นต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิศกัยภาพคน

เพือ่พฒันาคนและสงัคมไทยใหเ้ป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของประเทศมคีวามพรอ้มทางกาย ใจ

สตปิญัญา มคีวามเป็นสากล มทีกัษะการคดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตผุล มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย มคีุณธรรม

จรยิธรรม รูคุ้ณค่าความเป็นไทย มคีรอบครวัทีม่ ัน่คง กรอบแนวทางทีต่อ้งการใหค้วามสาํคญัอาทิ

(1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติใหส้นบัสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศ

(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทยีม และท ัว่ถงึ

(3) การปลูกผงัระเบยีบวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค์

(4) การสรา้งเสรมิใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี
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(5) การสรา้งความเป็นอยู่ดมีสุีขของครอบครวัไทยเสรมิสรา้งบทบาทของสถาบนัครอบครวัในการ

บม่เพาะจติใจใหเ้ขม้แขง็

4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม เพือ่เร่งกระจายโอกาส

การพฒันาและสรา้งความม ัน่คงใหท้ ัง่ถงึ ลดความเหลือ่มล ํา้ไปสู่สงัคมทีเ่สมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางทีต่อ้งให ้

ความสาํคญั อาทิ

(1) การสรา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล ํา้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

(2) การพฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการสุขภาพ

(3) การสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อื้ออาํนวยต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสูงวยั

(4) การสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคมทนุทางวฒันธรรมและความเขม้แขง็ของชมุชน

(5) การพฒันาการสือ่สารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา

5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเจรญิเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่เร่งอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูและสรา้งความม ัน่คงของรากฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละมคีวามม ัน่คงดา้นหนา้รวมท ัง้มคีวามสามารถในการ

ป้องกนัผลกระทบและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัธิรรมชาติ และพฒันามุง่สู่การเป็นสงัคมสี

เขยีว กรอบแนวทางทีต่อ้งการใหค้วามสาํคญั อาทิ

(1) การจดัระบบอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ

(2) การวางระบบบรหิารจดัการนํา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ ท ัง้ 25 ลุม่นํา้ เนน้การปรบัระบบบรหิาร

จดัการอทุกภยัอย่างบูรณาการ

(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

(4) การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

(5) การลดปญัหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูปิระเทศ

(6) การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม

6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการภาครฐั เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัมขีนาดทีเ่หมาะสมกบับทบาทภารกจิ มสีมรรถนะ

สูง มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลกระจายบทบาทภารกจิไปสู่ทอ้งถิน่อย่างเหมาะสม มธีรรมาภบิาลกรอบแนวทางที่

ตอ้งการใหค้วามสาํคญั อาทิ

(1) การปรบัปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกจิของหน่วยงานภาครฐั ใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสม

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพฒันาระบบบรหิารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครฐั

(4) การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
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(5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั

(6) การปรบัปรุงการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั

กลไกการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันา

ยุทธศาสตรช์าตจิะเป็นแผนแมบ่ทหลกัในการพฒันาประเทศเพือ่ใหส่้วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศดา้นต่างๆ อาทิ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ แผนเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความมนัคง เศรษฐกจิ การศึกษา ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ แผนปฏบิตักิารใน

ระดบักระทรวงและในระดบัพื้นทีใ่หม้คีวามสอดคลอ้งกบัหว้งเวลา นอกจากนี้ ยุทธศาสตรช์าติ จะใชเ้ป็นกรอบในกาสร

จดัสรรงบประมาณและทรพัยากรอืน่ๆ ของประเทศ เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาอย่างมเีอกภาพใหบ้รรลเุป้าหมาย โดย

จะตอ้งอาศยัการประสานความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน ภายใตร้ะบบประชารฐั คอื ความร่วมมอืของภาคเอกชน ภาค

ประชาชนและประชาสงัคม ท ัง้นี้ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะไดม้กีารกาํหนดเกี่ยวกบับทบาทยุทธศาสตรช์าติ

และแนวทางในการนาํยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัเิพือ่ทีส่่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขบัเคลือ่นการพฒันา

ไดอ้ย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

วสิยัทศัน์

จากสถานการณป์ระเทศและบรบิทการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีป่ระเทศประสบอยู่ ทาํใหก้ารกาํหนด

วสิยัทศันแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ยงัคงมคีวามต่อเนื่องจากวสิยัทศันแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 และกรอบหลกัการของ

การวางแผนทีน่อ้มนาํและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมสี่วน

ร่วม การพฒันาทีย่ดึหลกัสมดุล ย ัง่ยนื โดยวสิยัทศันข์องการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ตอ้งใหค้วามสาํคญักบั

การกาํหนดทศิทางการพฒันาทีมุ่ง่การเปลีย่นแปลงผ่านประเทศไทยจากประเทศทีม่รีายไดป้านกลางไปสู่ประทศทีท่ี

รายไดสู้ง มคีวามม ัน่คง และย ัง่ยนื สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข และนาํไปสู่การบรรลวุสิยัทศันร์ะยะยาว “ม ัน่คง ม ัง่

ค ัง่ ย ัง่ยนื” ของประเทศ

เป้าหมายการพฒันาประเทศ

1. การหลดุพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง

(1) เศรษฐกจิขยายตวัเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 5.0

(2) ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ในปี 2564 เพิม่ขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์

สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

(3) ผลติภาพการผลติเพิม่ขึ้นไมต่ํา่กว่าเฉลีย่รอ้ยละ 2.5 ต่อปี
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(4) การลงทนุรวมขยายตวัไมต่ํา่กวา่เฉลีย่รอ้ยละ 8.0 (การขยายตวัของการลงทนุภาครฐัไม่

ตํา่กวา่รอ้ยละ 10.0 และการลงทนุของภาคเอกชนขยายตวัไมต่ํา่กวา่เฉลีย่รอ้ยละ 7.5 ในขณะทีป่รมิาณการ

ส่งออกขยายตวัเฉลีย่ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 4.0 ต่อปี)

2. การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศและสรา้งสงัคมสูงวยัอย่างมร

คุณภาพ

(1) ประชาชนทกุช่วงวยัมคีวามม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม (SocioEconomic Security)

และมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

(2) การศึกษาและการเรยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาคุณภาพ

(3) สถาบนัทางสงัคมมคีวามเขม้แขง็เป็นรากฐานทีเ่อื้อต่อการพฒันาคน

3. การลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

(1) การกระจายรายไดม้คีวามเท่าเทยีมกนัมากขึ้น

(2) บรกิารทางสงัคมมคีุณภาพและมกีารกระจายอาํนาจอย่างท ัว่ถงึ

4. การสรา้งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

(1) รกัษาความม ัน่คงของรากฐานทรพัยากร สรา้งสมดุลระหวา่งการอนุรกัษแ์ละการใช ้

ประโยชนอ์ย่างย ัง่ยนืและเป็นธรรม

(2) ขบัเคลือ่นประเทศสู่เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

(3) เพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงสภาพ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

(5) มกีารบรหิารจดัการนํา้ใหส้มดุลระหว่างการอปุสงคแ์ละอปุทาน

5. การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ

(1) การบรหิารงานภาครฐัทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และมสี่วนร่วม

(2) ขจดัการทจุรติคอรปัช ัน่

(3) มกีารกระจายอาํนาจทีเ่หมาะสม

กรอบยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12

ประกอบดว้ย 10 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพของมนุษย์

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม

3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

4. ยุทธศาสตรด์า้นการเจรญิเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
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5. ยุทธศาสตรด์า้นความม ัน่คง

6. ยุทธศาสตรด์า้นการเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั

7. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์

8. ยุทธศาสตรด์า้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิยั และนวตักรรม

9. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคเมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

10. ยุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น และภมูภิาค

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัอดุรธานี

วสิยัทศัน“์เมอืงน่าอยู่ ศูนยก์ลางอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง”

พนัธกจิ

1. การสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี

2. การพฒันาผลผลติทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภยั

3 .การพฒันาระบบคมนาคมและศกัยภาพดา้นการคา้ เพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางการพฒันาของอนุภมูภิา

คลุม่นํา้โขง

4. การพฒันาการท่องเทีย่ว การบรกิาร และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ เพือ่เพิม่รายไดข้อง

ประชาชนในจงัหวดั

5. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื

6. การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การบรหิารจดัการภาครฐั

ค่านิยม UDON TEAM

U : UNITY :มเีอกภาพ

D : DEVELOPMENT :พฒันาอย่างต่อเนื่อง

O : OPENMIND :เปิดใจใหบ้รกิาร

N : NETWORK :สานเครอืขา่ยการมส่ีวนร่วมของประชาชน

T : TRANPARENCY :มคีวามโปร่งใส

E : EXCELLENCE :เนน้ผลสมัฤทธิ์ของงาน

A : ACCOUNTABILITY :มคีวามรบัผดิชอบ

M : MORALITY :มศีีลธรรม
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เป้าประสงคร์วม

จงัหวดัอดุรธานีมกีารพฒันาแบบย ัง่ยนื มคีวามสมดุลยร์ะหวา่งการพฒันาเศรษฐกจิกบัการพฒันาสงัคมคุณภาพ

ชวีติควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ัง่ยนื เป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งการ

พฒันาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง ทีม่คีวามสงบเรยีบรอ้ยสะดวกสะอาด ปลอดภยั

น่าอยู่ น่าท่องเทีย่ว หน่วยงานภาครฐัมกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ

การจดัลาํดบัความสาํคญัประเดน็ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเขม้แขง็ในสงัคม เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาผลผลติทางการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภยั

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาการท่องเทีย่ว การบรกิาร และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่

5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื

6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการภาครฐั

ยทุธศาสตรใ์นการพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1

( วสิยัทศัน์ เป้าประสงคร์วม ประเดน็ยุทธศาสตร์ )

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564 )

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั ต ัง้อยู่ตอนบนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

คอื อดุรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลาํภู และบงึกาฬ มชียัภมูทิีโ่ดดเด่นในการเป็นจงัหวดัทีเ่ชือ่มต่อ “ประตูสู่

อาเซยีน” ไปยงัประเทศลาว โดยสามารถเดนิทางจากจงัหวดั เลย หนองคาย และบงึกาฬ ขา้มไปยงัฝัง่ประเทศลาวได ้

และจากจดุกาํหนดก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ํา้โขง แห่งที่ 5 ทีจ่งัหวดับงึกาฬ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากเสน้ทางหมายเลข 8

เขา้สู่ประเทศเวยีดนามตอนเหนือและเขตปกครองพเิศษกวา่งซจีว้งของประเทศจนีตอนใต ้ มเีอกลกัษณใ์นดา้นการ

ท่องเทีย่วเฉพาะตวัทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ดโดยมุง่เนน้การท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณใ์นเรื่องของอารยธรรมและประวตัศิาสตร์ อาทิ

อารยธรรมลา้นชา้งทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงท ัง้การเมอืงการปกครอง ดา้นศิลปวฒันธรรมตลอดจนพระพทุธศาสนา และมี

พฒันาการเคยีงคู่มาพรอ้มกนัอารยธรรมอืน่ๆ ใกลเ้คยีง ท ัง้ลา้นนา สยาม พมา่ และเขมร เป็นตน้ มแีหลง่ท่องเทีย่วทาง

ประวตัศิาสตรท์ีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก เช่น แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง อาํเภอหนองหานจงัหวดัอดุรธานี เป็นแหลง่

โบราณคดสีาํคญัและมคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์ ซึง่มอีายุในสมยัก่อนประวตัศิาสตรย์อ้นหลงัไปกวา่ 5,000 ปี พพิธิภณัฑ์

หอยหนิโบราณ 150 ลา้นปี และซากฟอสซลิไดโนเสาร์ ต ัง้อยู่บา้นหว้ยเดือ่ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมอืง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู เป็นตน้ กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นัน้ มจีงัหวดัอดุรธานีเป็นศูนยก์ลางทีเ่ชือ่ม
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ต่อไปยงัจงัหวดัท ัง้ 4 ในกลุม่จงัหวดั การเดนิทางไปยงักลุม่จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถ

เดนิทางไดส้ะดวกสบายท ัง้ทางรถยนตท์ีม่ถีนนทีเ่ชือ่มต่อกนัไดท้กุจงัหวดัภายในกลุม่จงัหวดั รถไฟ ทีม่ขีบวนรถมาจาก

กรุงเทพมหานครไปยงัอดุรธานี และหนองคาย มสีนามบนินานาชาตอิดุรธานี ทีผู่โ้ดยสารทีจ่ะเดนิทางจากจงัหวดั

หนองคาย หนองบวัลาํภู และบงึกาฬ สามารถเดนิทางจากจงัหวดัของตนเอง มาขึ้นเครื่องบนิทีท่่าอากาศยานนานาชาติ

อดุรธานีได ้ และมสีนามบนิจงัหวดัเลย ทีส่ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัเลย ซึง่เป็น 1 ใน 12

“เมอืงตอ้งหา้มพลาด” ทีเ่ป็นแนวคดิปีท่องเทีย่ววถิไีทย ของ ททท. ในปี 2558 - 2559 นอกจากนี้ จงัหวดับงึกาฬ ซึง่เป็น

จงัหวดันอ้งใหมเ่ป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในดา้นการท่องเทีย่วสูง มแีหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม อาทิ นํา้ตกชะ

แนน นํา้ตกเจด็สี นํา้ตกถํา้พระ และภทูอก เป็นตน้ และจงัหวดัหนองคาย ซึง่ถอืวา่เป็นมนตเ์สน่หแ์ห่งเมอืงลุม่แมน่ํา้โขง

ทีไ่มว่า่นกัท่องเทีย่วหรอืผูม้าเยอืนจะตอ้งกลบัมาทีจ่งัหวดันี้อยู่เสมอ และในปจัจบุนั ไดม้กีารพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วที่

สาํคญัๆ ทีส่ามารถดงึดูดความสนใจนกัท่องเทีย่วไดจ้าํนวนมาก อาทิ ผาตากเสื้อ อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย มกีาร

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วในธมีของทศันียภาพและการผจญภยัทีส่วยงาม มกีารสรา้งสกายวอลค์ทีย่ืน่จากหนา้ผาทาํให ้

สามารถมองเหน็ทวิทศันท์ีง่ดงามชายฝัง่แมน่ํา้โขงได ้ ซึง่กาํลงัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีผู่ค้นนิยมในขณะนี้ การจดัทาํ

แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2564) มเีป้าหมายสาํคญัทีจ่ะ

พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัท ัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การคา้และ การลงทนุ การท่องเทีย่ว และการเกษตร

และอตุสาหกรรมการเกษตร เพือ่ใหค้รอบคลมุการพฒันาในทกุๆ ดา้นมศีกัยภาพในการแขง่ขนัและรองรบัประชาคม

อาเซยีนได ้ มกีารเชือ่มโยงการพฒันาในแต่ละดา้นทีส่ามารถสรา้งรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น

การท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัจะเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการ นกัลงทนุ และประชาชนในพื้นที่ และมี

ความสมัพนัธก์บัดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ในเสน้ทางการท่องเทีย่วนัน้จะตอ้งส่งเสรมิใหป้ระชาชนใน

พื้นที่ และกลุม่เกษตรกรสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทางการเกษตร OTOP และสนิคา้แปรรูปต่างๆ ได ้ ถนน

ทีเ่ชือ่มโยงสู่กลุม่จงัหวดั นัน้ จะตอ้งเป็นถนนทีม่คีวามปลอดภยัสามารถเดนิทางท่องเทีย่ว และขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย สรา้งความเชือ่ม ัน่ใหก้บันกัลงทนุว่าถา้ไดต้ดัสนิใจมาลงทนุภาคอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร

ในกลุม่จงัหวดัภาตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แลว้ จะตอ้งเป็นฐานการผลติทีม่ศีกัยภาพ ไดแ้รงงานมกีารพฒันา

ความรู ้ และทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการผลติ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการได ้ การท่องเทีย่วจะตอ้งมี

เอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณ์ มกีารพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหส้วยงามและมคีวามสะอาด มกีารดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

ใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์ และมกีารใชน้วตักรรมในการพฒันาทกุๆ ดา้น เนน้การใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

มาประยุกต์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหเ้ป็นกลุม่จงัหวดัที่

มคีวามเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไปแนวคดิและหลกัการกรอบแนวคดิ การจดัทาํแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นัน้ ไดย้ดึแนวคดิในการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12

ซึง่มบีรบิทของการพฒันาในดา้นต่างๆ ทีต่อ้งแขง่ขนัและอาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งท ัง้จากภายในและ
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ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกจิเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเขา้สู่สงัคมของผูสู้งอายุ การ

เกดิภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรง ภยัแลง้ ประกอบกบัสภาวการณด์า้นต่างๆ ท ัง้เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ปญัหาผลติภาพการผลติ คุณภาพการศึกษา ความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม เป็นตน้ โดยนาํหลกัการของ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 นัน้ มุง่เนน้ในเรื่อง

(1) การนอ้มนาํและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

(2) คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม

(3) การสนบัสนุนและส่งเสรมิแนวคดิการปฏรูิปประเทศ

(4) การพฒันาสู่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื สงัคมน่าอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข

มาเป็นกรอบแนวคดิในการจดัทาํแผนพฒันากลุม่จงัหวดั นอกจากนี้ ยงัไดน้าํยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมาเป็นกรอบแนวคดิในการจดัทาํแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท ัง้นี้

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาในระดบัภาค และระดบัประเทศ ดว้ยหลกัการ การจดัทาํแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นัน้ เป็นการจดัทาํแผนทีส่ามารถพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัท ัง้ในดา้น

เศรษฐกจิและสงัคม การคา้และการลงทนุ การท่องเทีย่ว และการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการพฒันา

ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพและพื้นทีข่องกลุม่จงัหวดั เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และการเจรญิเตบิโตอย่างม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และ

ย ัง่ยนื พฒันาระบบตลอดจนนาํนวตักรรม เทคโนโลยี และ ICT เขา้มาใชใ้นการพฒันา มกีาบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่รา้งความสมดุลระหวา่งคนกบัธรรมชาติ เนน้การพฒันาศกัยภาพของประชาชน

กาํลงัแรงงาน เกษตรกร และผูป้ระกอบการใหส้ามารถแขง่ขนักบัตลาดเศรษฐกจิและประชาคมอาเซยีน ส่งเสรมิแปรรูป

ผลผลติทางการเกษตรใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดการบรโิภค และสามารถนาํไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในภาคอตุสาหกรรม

และครวัเรอืนได ้

3.1 วสิยัทศันก์ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision)

“เป็นศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ และการเกษตรปลอดภยัทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของ

อนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง”

คาํอธธิบิายวสิยัทศัน์

ศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกจิ หมายถงึ การเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและสรา้งความเขม้แขง็และความเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ พฒันากลุม่จงัหวดัฯ ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่สาหรบัคนทกุกลุม่ในสงัคม โดยมคีวามปลอดภยั สิง่แวดลอ้มดี

เศรษฐกจิดี เดนิทางสะดวก มรีะบบสาธารณูปโภคทีม่มีาตรฐาน มกีารเปิดพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม่ และนิคมอตุสาหกรรม

ขนาดใหญ่ ซึง่จะนาํไปสู่การกระจายความเจรญิและ การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และขยายตวัทางเศรษฐกจิ

และสงัคมอย่างมสีมดุลการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ หมายถงึ การพฒันาและยกระดบัการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัฯ

ใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ โดยมกีารผสมผสานเรื่องราวของประวตัศิาสตร์ อารยธรรม ประเพณีวฒันธรรม
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เขา้กบัการท่องเทีย่ว เพือ่ถ่ายทอดเรื่องราว (Story) สรา้งจดุขายทีน่่าสนใจในการท่องเทีย่วใหก้บักลุม่จงัหวดัและ

สนบัสนุนการจดักจิกรรมทีส่ะทอ้นถงึอตัลกัษณข์องชมุชนทอ้งถิน่ ใหเ้กดิส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ของตนเอง

การเกษตรปลอดภยั หมายถงึ การพฒันากระบวนการทางการเกษตร ต ัง้แต่วธิกีารทาํการเกษตรข ัน้ตอนการเพาะปลูก

การดูแลรกัษาการเกบ็เกี่ยวผลผลติ การเกบ็รกัษาผลผลติ ตลอดจนการแปรรูป ใหป้ลอดภยัจากการใชส้ารเคมแีละสาร

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลนัใหม้ากทีสุ่ด และต่อยอดพฒันาสู่เกษตรอนิทรยีท์ีเ่ป็นเกษตรอนิทรยีใ์นทกุ

กระบวนการผลติในอนาคตเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง หมายถงึ การพฒันาเศรษฐกจิ การ

ท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ และการเกษตรปลอดภยั ของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึง่เป็นทีต่ ัง้ใน

พื้นทีท่ีเ่รยีกว่า “อนุภมูภิาคลุม่นํา้แมโ่ขง” จะตอ้งมทีศิทางการพฒันาไปในแนวทางทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม อาทกิาร

พฒันาเศรษฐกจิจะตอ้งส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการ ธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมใหม้ากขึ้น มรีะบบจดัการ

สิง่แวดลอ้ม นํา้เสยี มลพษิทางอากาศ เสยีง มสีถานประกอบการทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานสิง่แวดลอ้มมากขึ้น มกีารก่อสรา้ง

อาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณจ์ะตอ้งส่งเสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มของสถานทีท่่องเทีย่ว

ไมท่ิ้งขยะหรอืทาํลายสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วตอ้งคงความเป็นสภาพแวดลอ้มเดมิใหม้าก

ทีสุ่ด และตอ้งไมเ่กดิผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ และการเกษตรปลอดภยัจะตอ้งไมท่าํลายสมดุลของธรรมชาติ

ไมใ่ชปุ้๋ยเคมทีาํลายดนิ แหลง่นํา้ ป่าตน้นํา้ และนาํเทคโนโลยี นวตักรรมเขา้มาช่วยใหส้ามารถลดการใชท้รพัยากรที่

สิ้นเปลอืง ตลอดจนสามารถนาํทรพัยากรกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดใ้หม่ เป็นตน้

พนัธกจิ (Mission)

1. สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิการคา้การลงทนุของภาคเอกชน และ SMEs เพือ่ใหภ้าคเอกชนและผูป้ระกอบกจิการ

SMEs มคีวามเขม้แขง็ มคีวามสามารถในการแขง่ขนั มกีารพฒันาทีเ่ชือ่มโยงจากภาครฐัสู่ภาคเอกชน โดยเนน้การมี

ส่วนร่วมระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม เป็นหลกั

2. ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนสูงขึ้น ความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคมลดลง มุง่กระจายรายได ้ พฒันาแรงงานใหม้ี

ทกัษะ มคีวามรู ้ มฝีีมอืและมผีลติภาพการผลติสูงขึ้น ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและฟ้ืนฟูอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม

สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน และสรา้งความม ัน่คงของอาชพีเกษตรกรเพือ่ใหป้ระชาชนหลดุพน้จากความยากจน และ

สามารถพึง่พาตนเองได ้

3. พฒันาระบบโลจสิตกิส์ เพือ่สนบัสนุนเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว และการขนส่งสนิคา้ภาคการเกษตร ใหม้คีวามสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภยั และส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณใ์นเรื่องของอารยธรรมและประวตัศิาสตร์ เชือ่มโยงกบั

วฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติของชมุชน และใหช้มุชนไดม้บีทบาทในการบรหิารจดัการไดร่้วมเป็นเจา้ของการท่องเทีย่วใน

พื้นทีอ่ย่างย ัง่ยนื4. พฒันาทนุมนุษยภ์าครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และประชาชน เพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนใหเ้ป็นบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นแรงงานทีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญ เสรมิสรา้งองคค์วามรูข้อง

ชมุชนในการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว การตลาด การผลติและการลดตน้ทนุการผลติในภาคการเกษตร
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5. กระจายรายไดสู่้ชมุชน ส่งเสรมิการตลาด OTOP และวสิาหกจิชมุชน ใหม้คีวามเขม้แขง็ ลดความเหลือ่มล ํา้ทาง

เศรษฐกจิระหวา่งสงัคมเมอืงกบัชมุชน สรา้งการพึง่พาตนเองใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่เพือ่หลดุพน้จากความยากจน

6. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติในดา้นการเกษตร อตุสาหกรรม และบรกิาร ซึง่เป็นฐานการผลติของกลุม่จงัหวดัใหสู้งขึ้น

เพิม่มลูค่าการผลติตลอดห่วงโซ่อปุทานขยายตวัอย่างต่อเนื่อง สรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน สรา้งโอกาสใน

การอาชพี และสรา้งงานและความม ัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นทีแ่ละลดการเคลือ่นยา้ยแรงงานเขา้สู่เมอืงหลวง

และภมูภิาคอืน่

7. สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยแีละการนาํนวตักรรมมาใชใ้นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ต่อยอดการผลติและลดตน้ทนุภาค

การเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนาํมาใชเ้พือ่การจดัการสิง่แวดลอ้ม ของแหลง่ท่องเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุลของระบบนิเวศน์ พฒันาสู่เกษตรอนิทรยี ์ ตลอดจนสามารถ ใชเ้ทคโนโลยแีละความรูท้างดา้วทิยาศาสตรเ์พือ่

อนุรกัษฟ้ื์นฟูสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื

8. ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มคนืความสมบูรณข์องป่าไม ้ แหลง่นํา้ ดนิ อากาศ ท ัง้ในเชงิปรมิาณและ

คุณภาพ รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ ประมง ปศุสตัว ์ ปลอดจากสารพษิ รวมท ัง้การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าใน

ดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพภายใตก้รอบแนวทางการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื

3.2 เป้าประสงคร์วม

1. สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิใหม้กีารขยายตวัมากขึ้นประชาชนพึง่พาตนเองได ้ และหลดุพน้ จากความยากจน

2. ทกุภาคส่วนมกีารบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน

3. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัเพิม่มากขึ้น

4. เพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตรทีส่าํคญั โดยเป็นสนิคา้เกษตรปลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ การผลติ และการบรกิาร ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมุง่เนน้การสรา้ง

ความเขม้แขง็และความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ส่งเสรมิ การพฒันาฝีมอืแรงงาน การสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการ

นกัลงทนุ และ SME ควบคู่ไปกบัการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและธรรมชาติ กระจายรายไดสู่้ชมุชน ส่งเสรมิ OTOP

และวสิาหกจิชมุชน ลดความเหลือ่มล ํา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม

เป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธศาสตร์

1. เศรษฐกจิมกีารขยายตวัมากขึ้น

2. ประชากรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

3. มกีารบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึ้น
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กลยุทธข์องประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1

1. กระตุน้เศรษฐกจิดว้ยกลไกการตลาด ส่งเสรมิการคา้และการลงทนุยกระดบัผูผ้ลติผูป้ระกอบการ SMEs OTOP

และวสิาหกจิชมุชน ใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัทีสู่งขึ้น ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม

(1) พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการบรหิารจดัการตลาด คู่แขง่ทางการคา้ กลยุทธ์ ทางการตลาด และวเิคราะห์

กลุม่เป้าหมายในการขายสนิคา้ ใหก้บัผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ SMEs วสิาหกจิชมุชน OTOP และกลุม่เกษตรกร เพือ่ให ้

สามารถคน้หาจดุขาย ความโดดเด่นของสนิคา้ การเพิม่มลูค่าทางการตลาด การลดตน้ทนุ การผลติ ฯลฯ ตลอดจน

ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการลดตน้ทนุการผลติใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs OTOP และวสิาหกจิ

ชมุชน ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้กดิช่องทางการตลาดระหวา่งผูผ้ลติและผูบ้รโิภค

(2) พฒันาทกัษะความชาํนาญใหก้บัแรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานอสิระใหม้คีวามสามารถ มศีกัยภาพ

ในการท างานใหก้บัสถานประกอบการมากยิง่ขึ้น เป็นทีต่อ้งการของผูป้ระกอบการและไดร้บัค่าแรงทีเ่หมาะสมกบัความรู ้

ความสามารถ

3) เชือ่มโยงเครอืขา่ยคู่คา้ทางเศรษฐกจิ การคา้และการบรกิาร กบักลุม่ประเทศเพือ่นบา้นและอาเซยีน และปรบั

โครงสรา้งตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนกัลงทนุและนกัท่องเทีย่ว กลุม่ High Value ซึง่เป็น

ระดบักลาง-บน มกีารใชจ่้ายสูง

(4) ยกระดบัและส่งเสรมิการคา้การลงทนุอตุสาหกรรมการจดัประชมุและนิทรรศการ ท ัง้ระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาติ (MICE) ส่งเสรมิการสรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารชมุชน OTOP ใหโ้ดดเด่นและมคีุณค่าพฒันาเชือ่มโยงสนิคา้

ทางการเกษตร ผลติภณัฑช์มุชนสู่ภาคอตุสาหกรรมบรกิารท่องเทีย่วตลอดจนเชือ่มโยงการคา้การลงทนุ และการ

ท่องเทีย่วกบัประเทศเพือ่นบา้นได ้ (ASEAN Connectivity)ตลอดจนพฒันาและสรา้งภาคเีครอืขา่ยกบัจงัหวดัต่างๆ

ของประเทศเพือ่นบา้น เพือ่สรา้งความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ การแลกเปลีย่นความรูท้างการตลาด

(5) ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในกระบวนการผลติ การบาํบดัและการกาํจดัของเสยีดว้ยการบรหิาร

จดัการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการยกระดบัสถานประกอบการใหไ้ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืสากล อาทิ 14000 , 14001 , (EMS)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณด์า้นอารยธรรม ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และประเพณี ของอนุ

ภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

มุง่เนน้การสรา้งมลูค่าใหก้บัการท่องเทีย่วใหโ้ดดเด่นมจีดุขายในดา้นของอตัลกัษณ์ มกีารเชือ่มโยงเรื่องราวทีเ่กี่ยวกบัอา

รยธรรม ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และประเพณี ของอนุภมูภิาค

ลุม่แมน่ํา้โขงบนเสน้ทาง (Routes) การท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ทีม่กีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกและปลอดภยั
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เป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธศาสตร์

1. รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัเพิม่มากขึ้น

2. ธุรกจิโรมแรม ทีพ่กั และชมุชน มรีายไดเ้พิม่มากขึ้น

กลยุทธข์องประเดน็ยุทธศาสตรก์ลยุทธท์ี่ 2

1. พฒันาระบบโลจสิตกิส์ เพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน เพือ่เชือ่มโยงการ

คมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบนิ ใหส้ามารถเดนิทางเชือ่มต่อกนัไดโ้ดยมคีวาม

สะดวก รวดเร็ว และมมีาตรฐานความปลอดภยัทีสู่งบนเสน้ทาง (Routes) การท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึง่จะเชือ่มโยงกบัสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัๆ ต่าง โรงแรม รา้นอาหาร แหลง่ชมุชน

ตลอดจนเชือ่มโยงการเดนิทางไปยงัประเทศเพือ่นบา้นไดอ้ย่างสะดวกสบาย

2. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของกลุม่จงัหวดัทีเ่ป็นจดุขายหรอื Land Mark ของสถานทีท่่องเทีย่ว

(1) ก่อสรา้งสิง่สนบัสนุนจดุขายหรอื Land Mark ดา้นการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณข์องกลุม่จงัหวดัเพิม่

ประสทิธภิาพระบบปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ความ

ปลอดภยัในการสญัจรของนกัท่องเทีย่ว ตลอดจนบรกิารดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืเร่งด่วน การสาธารณสุขใหม้ี

ประสทิธภิาพเพยีงพอ พฒันาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า นํา้ประปา หอ้งนํา้ ระบบสารสนเทศ และสิง่อาํนวยความ

สะดวกพื้นฐานในแหลง่ท่องเทีย่วใหเ้พยีงพอ

(2) พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและสรา้งระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ของสถานทีท่่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื ฟ้ืนฟูแหลง่ธรรมชาตขิองแหลง่ท่องเทีย่ว ทรพัยากรป่าไม ้ ตน้นํา้ ใหอ้ดุมสมบูรณ์

เพือ่รกัษาและสรา้งความสมดุลของระบบนิเวศ ใหม้ภีมูทิศันท์ีส่วยงามร่มรื่น มทีศันียภาพทีส่วยงามและย ัง่ยนื

โดยยงัคงสภาพของลกัษณะภมูศิาสตรแ์ละประวตัศิาสตรด์งัเดมิไวใ้หม้ากทีสุ่ด

(3) ส่งเสรมิการสรา้งจติสาํนึก และการใหค้วามรูก้ารท่องเทีย่วเชงินิเวศ เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่ว และชมุชนรูจ้กั

วธิกีารอนุรกัษ์ และรูจ้กัหวงแหนทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม โดยใชส้ือ่ประเภทต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์

Internet โดยนาํความรูด้า้นการอนุรกัษเ์ผยแพร่ใหก้บัประชาชน เพือ่สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกี่ยวกบั

ทรพัยากร

3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณข์องกลุม่จงัหวดั เพือ่สรา้งรายไดท้างดา้นการท่องเทีย่วและกระจาย

รายไดสู้่ชมุชนบนเสน้ทาง (Routes) การท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(1) ส่งเสรมิการสรา้งคุณค่าใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่ โดยผ่านวธิกีารถ่ายทอดวถิชีวีติ วฒันธรรม และประเพณี ด ัง่

เดมิของชมุชน สนบัสนุนการจดักจิกรรมทีส่ะทอ้นถงึเอกลกัษณช์มุชนทอ้งถิน่ และใหช้มุชนไดม้สี่วนร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิน่ของตนเอง
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(2) พฒันาและสรา้งคุณค่าใหก้บัสนิคา้ ผลติภณัฑข์องชมุชน OTOP เชือ่มโยงกบัอตัลกัษณ์ ในเรื่องของอารย

ธรรม ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และประเพณี ของอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน และสามารถ

สรา้งจดุขายกบัสนิคา้เพือ่แขง่ขนักบัภมูภิาคอืน่ๆ ได ้

(3) พฒันาและฝึกอบรมผูป้ระกอบกจิการท่องเทีย่ว ไกด์ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ใหม้คีวามสามารถใน

ดา้นภาษาต่างประเทศทีจ่าํเป็น และส่งเสรมิใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการถ่ายทอดอตัลกัษณใ์นพื้นทีข่อง

ตนเอง เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทีม่คีวามรูท้ ัง้ทางดา้นธรรมชาตแิละวฒันธรรม สามารถอธบิายเรื่องราวในทอ้งถิน่และภมูิ

ปญัญาพื้นบา้นได ้ ซึง่จะทาํใหเ้กดิความภาคภมูใิจในทอ้งถิน่และสามารถแนะนาํสถานทีท่่องเทีย่วใหก้บันกัท่องเทีย่วเกดิ

ความประทบัใจได ้

(4) ประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณาการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณข์องกลุม่จงัหวดั ผ่านทางสือ่โซเชยีลเน็ตเวริค์ เวบ็

ไซด์ แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทศัน์ ฯลฯ เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการท่องเทีย่ว และปลกุกระแสความภมูใิจใน

ความเป็นไทยและดาํรงไวซ้ึง่วถิไีทย

(5) ส่งเสรมิการท่องเทีย่วดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเตอรเ์น็ต ซึง่เป็นสือ่ทีเ่ขา้ถงึนกัท่องเทีย่วทกุ

กลุม่เป้าหมายได ้ โดยใชแ้อปพลเิคช ัน่และสมารท์โฟนเป็นเครื่องมอืเชือ่มต่อการสือ่สารไปยงันกัท่องเทีย่วไดโ้ดยตรง

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : เพิม่ศกัยภาพการผลติทางการเกษตรและการสรา้งมลูค่าเพิม่เพือ่การแขง่ขนั

มุง่เนน้สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลผลติภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร

ดว้ยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยนาํวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม

มาใชใ้นภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรมการเกษตร เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ สนบัสนุนปจัจยัพื้นฐาน

ทางการเกษตร การแปรรูป ลดตน้ทนุการผลติ และส่งเสรมิการเกษตรปลอดภยัและกา้วสู่เกษตรอนิทรยี ์

อย่างย ัง่ยนื

เป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธศาสตร์

1. ผลผลติทางการเกษตรทีส่าํคญั และการแปรรูปเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ มกีารขยายตวัมากขึ้น

2. แปลง/ฟารม์ผลผลติทางการเกษตรทีป่ลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้รโิภคมจีาํนวนเพิม่ขึ้น

กลยุทธข์องประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3

1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตรเพือ่สนบัสนุนภาคการเกษตร ใหส้ามารถพึง่พาตนเอง

ไดอ้ย่างย ัง่ยนื

(1) พฒันาแหลง่กกัเกบ็นํา้ในพื้นทีส่าํคญัเพือ่การชลประทานของกลุม่จงัหวดั และสนบัสนุนการก่อสรา้งศูนย์

ปฏบิตักิารทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การผลติและแปรรูปเพิม่มลูค่ายางพารา และมนัสาํปะหลงัไปสู่เอทานอล เพือ่

ใชใ้นภาคอตุสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม การแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้
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(2) ส่งเสรมิใหม้ศูีนยก์ลางการคา้เกษตรของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1ควบคู่ไปกบัการเชือ่มโยง

เครอืขา่ยเกษตรกร สถาบนัการเกษตร และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้เกษตรปลอดภยั สนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน GMP และต่อยอดไปถงึระดบัการรบัรองระบบการเกษตรอนิทรยี ์ IFOAM

2. ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติ แปรรูปผลผลติทางการเกษตร ส่งเสรมิการตลาด และยกระดบั

ภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี ์

(1) ส่งเสรมิใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาช่วยใหก้ารผลติ มปีระสทิธภิาพ ไดส้นิคา้ทีม่ี

มาตรฐานและมคีุณภาพ เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการบรหิารจดัการ การเพาะปลูก กระบวนการเกบ็เกี่ยว

กระบวนการผลติ และกระบวนการแปรรูป ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงขึ้น

(2) พฒันาเทคโนโลยกีารผลติทีม่คีวามปลอดภยัและลดการเสีย่งภยักบัอบุตัเิหตแุละสารเคมี ลดการใชปุ้๋ยเคมี

สารเคมกีาํจดัศตัรูพชื โดยใชอ้นิทรยีเ์ขา้มาใชใ้นระบบการเกษตรใหม้ากทีสุ่ด อาทิ การศึกษาวจิยัเรื่องการจดัการดนิ

(soil management) พลงังานคารบ์อนอนิทรยี ์ (organic carbonenergy) เพือ่เปลีย่นการเกษตรดงัเดมิสู่ระบบเกษตร

อนิทรยีใ์นอนาคต

(3) พฒันาเทคโนโลยกีารผลติอาหารและภาคการผลติอืน่ๆ รวมท ัง้ดูแลรกัษาระบบนิเวศซึง่ตอ้งมกีารสรา้งระบบ

ขอ้มลูการเกษตรทีเ่หมาะสม (Good-practice) และฐานขอ้มลูต่างๆ เพือ่ใหภ้าคเกษตรสามารถรบัมอืและเสรมิสรา้ง

ความสามารถในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวนได ้

(4) สนบัสนุนการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั และยางพารา ดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรมตลอดจนส่งเสรมิเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตรดว้ยการแปรรูปและบรรจภุณัฑ์

(5) ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสตัว ์ ใหเ้หมาะสมกบัพื้นทีบ่รเิวณลุม่แมน่ํา้โขง

เพือ่ใหส้ามารถต่อสูก้บัภยัธรรมชาตต่ิางๆ อาทิ ภยัแลง้ นํา้ท่วม ปรากฏการณเ์อลนินโญ่และลานินญ่า เป็นตน้ และ

สนบัสนุนงานวจิยัและนวตักรรมมาพฒันากระบวนการผลติและแปรรูป สนิคา้ประมง และสตัวน์ํา้เป็นผลติภณัฑท์ีม่ ี

มลูค่าสูงและมคีุณภาพ ส่งเสรมิการแปรรูปผลผลติภาคการประมงเพือ่การเกบ็รกัษาและสรา้งมลูค่าเพิม่

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอบต.นาไหม

วสิยัทศันก์ารพฒันา

“อบต. นาไหมจะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีม่หีลกัธรรมาภบิาล และมุง่เนน้การมส่ีวนร่วมของคนใน

ชมุชนเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ”

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาไหม

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม และคุณภาพชวีติ

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
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3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิาร

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ

1.1 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

1.2 แนวทางการพฒันาชมุชน

1.3 แนวทางการป้องกนัลาํบาํบดั ผูย้าเสพตดิ

1.4 แนวทางการพฒันาดา้นการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี และสวสัดกิารสงัคม

1.5 แนวทางการเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัของคนในชมุชน

1.6 แนวทางการป้องกนั และระงบัโรคตดิต่อ

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

2.1 แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสรมิการประกอบอาชพีใหก้บัประชาชน

2.2 แนวทางการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

2.2 แนวทางการส่งเสรมิการเกษตร

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพฒันาดา้นการก่อสรา้ง บาํรุงรกัษา ซ่อมแซมถนน สะพานและรางระบายนํา้

3.2 แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

3.3 แนวทางการก่อสรา้ง บาํรุงรกัษาระบบประปาหมูบ่า้น

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

4.1 แนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาและการเรยีนรู ้

4.2 แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสรมิกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

4.3 แนวทางการพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

4.4 แนวทางการพฒันาดา้นการกฬีา และนนัทนาการ

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.1 แนวทางการส่งเสรมิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.2 แนวทางการบรหิารจดัการมลพษิและปญัหาของขยะมลูฝอย

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบรหิาร

6.1 แนวทางดา้นการพฒันาบคุลากร และองคก์ร
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6.2 แนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชน

6.3 แนวทางการพฒันาปรบัปรุงเครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน

6.4 แนวทางการพฒันาการปรบัปรุงระบบเอกสาร และพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายได ้

6.5 แนวทางการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารงานดา้นการใชจ่้ายงบประมาณ

พนัธกจิ

1. จดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางบก และ ทางนํา้

2. บาํรุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน

3. ส่งเสรมิการศึกษาและการรบัรูข้า่วสารของประชาชน

4. การพฒันาแหลง่นํา้

5. การส่งเสรมิดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน

6. การกาํจดัขยะและสิง่ปฏกูิล

7. ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันา

1. การคมนาคมท ัง้ทางบกและทางนํา้มคีวามสะดวก รวดเร็ว

2. ประชาชนมอีาชพีและมรีายไดพ้อเพยีง

3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น และเปิดโอกาสในการรบัรูข้า่วสารเพิม่มากขึ้น

4. มแีหลง่นํา้เพยีงพอกบัการเกษตร และอปุโภค- บรโิภค

5. ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่สีมบูรณ์

6. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ปีลอดภยั

7. ประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืงการปกครอง

3. การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิ่น

สรุปสถานการณ์การพฒันา

การวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสภาพการพฒันาในปจัจบุนั และโอกาสการพฒันาใน

อนาคตขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาไหม สามารถวเิคราะห์ SWOT analysis ไดด้งันี้

จดุแข็ง (Strenght : S )

1. สภาพพื้นทีท่ีร่าบสูงเหมาะสาํหรบัการเกษตร และมแีหลง่นํา้ขนาดใหญ่ สามารถทาํการเกษตรไดต้ลอดท ัง้

ปี

2. มทีรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน เหมาะสาํหรบัเป็นแหลง่อาหารสาํหรบัชมุชน

3. ชมุชนมกีารผลติสนิคา้เกษตร คอื ผลไมต่้างๆ และเปลีย่นจากการปลูกออ้ย มนัสาํปะหลงั เป็นการปลกุ

ยางพารา เพือ่เพิม่รายได ้
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4. ชมุชนมกีารผลติสนิคา้จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทีห่ลากหลาย และมศูีนยก์ารแสดงสนิคา้ OTOP ประจาํ

ตาํบล ทาํใหเ้พิม่ศกัยภาพดา้นการตลาด

5. มกีารรวมตวัของกลุม่ต่างๆ ในหมูบ่า้น เช่น กลุม่อาชพี กลุม่ออมทรพัย์ เป็นตน้

6. การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ

จดุออ่น ( Weaknesses : W )

1. ประชาชนขายสนิคา้การเกษตรในราคาถกู เนื่องจากไมม่ตีลาดรองรบัผลผลติ

2. ประชาชนขาดความรูด้า้นวชิาการ และเทคโนโลยกีารผลติต่างๆ ทีท่าํใหก้ารผลติเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ

3. งบประมาณมนีอ้ยไมเ่พยีงพอต่อการพฒันาใหท้ ัว่ถงึ

4. ภาระหนา้ทีด่า้นถ่ายโอนมมีากขึ้น แต่บคุลากรไมม่คีวามรูด้า้นการถ่ายโอน ทาํใหก้ารปฏบิตังิานไม่

สามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

โอกาส ( Opportunities : O )

1. นโยบายของรฐับาล/ จงัหวดั ทีส่นบัสนุนส่งเสรมิดา้นการเกษตร และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรต์าํบล

2. รฐับาลสนบัสนุนใหแ้ต่ละทอ้งถิน่มบีทบาทในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และ ถ่ายทอดวฒันธรรม

ประเพณี และ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มากขึ้น

3. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.

2542 กาํหนด ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอีาํนาจ หนา้ที่ ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะเพือ่

ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ โดยทีห่น่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนการถ่ายโอนภารกจิให ้ อบต.

ขอ้จาํกดั ( Treats : T)

1. สภาวการณท์างเศรษฐกจิในระดบัประเทศ ในระดบัภมูภิาค ส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถิน่

2. ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ ซึง่ไดก้ารจดัสรรจากรฐับาล



สว่นที่ 3

การนําแผนพฒันาทอ้งถิ่นสีปี่ไปสูก่ารปฏบิตัิ

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน

ที่ ยทุธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

หน่วยงาน

สนบัสนุน

1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

สงัคม และคุณภาพชวีติ

บรกิารชมุชนและสงัคม

การดาํเนินการอืน่

-แผนงานรกัความสงบภายใน

-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของ

ชมุชน

-แผนงานสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

-สาํนกังานปลดั

-ส่วนโยธา

สาํนกังานปลดั

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

เศรษฐกจิ

การเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร สาํนกังานปลดั -สาํนกังานปลดั

-ส่วนโยธา

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน

บรกิารชมุชนและสงัคม แผนงานเคหะและชมุชน ส่วนโยธา สาํนกังานปลดั

4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การศึกษา ศาสนา

วฒันธรรม

บรกิารชมุชนและสงัคม -แผนงานการศึกษา

-แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

สาํนกังานปลดั สาํนกังานปลดั

5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

การเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร สาํนกังานปลดั สาํนกังานปลดั

6 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การเมอืง การปกครอง

และการบรหิาร

บรหิารท ัว่ไป

บรกิารชมุชนและสงัคม

บรหิารงานท ัว่ไป

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

-สาํนกังานปลดั

-ส่วนการคลงั

-ส่วนโยธา

-สาํนกังานปลดั

-ส่วนการคลงั

-ส่วนโยธา





แบบ ผ. 01

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561  -  2565)

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนาไหม  อาํเภอบา้นดงุ  จงัหวดอดุรธานี

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

ยทุธศาสตร์ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

   สงัคม และคณุภาพชีวติ

1.1 แผนงานป้องกนัรกัษาความ 9         1,480,000 9         1,480,000 9       1,480,000 9          148,000 9       1,480,000 36         5,920,000 

สงบภายใน

1.2 แผนงานสรา้งความ 24         3,172,500 24         3,172,500 24       3,172,500 24        3,172,500 24       3,172,500 96       12,690,000 

เขม้แขง็ของชมุชน

1.3 แผนงานงบกลาง 4        11,900,000 4       12,922,000 4      14,144,000 4       14,144,000 4     14,469,000 16       53,435,000 

1.4 แผนงานสาธารณสุข 11         1,470,000 11         1,470,000 11       1,470,000 11        1,470,000 11       1,470,000 44         5,880,000 

รวม 48           1,792,000 48         19,044,500 48       20,266,500 48        18,934,500 48      20,591,500 192         77,925,000 

2)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นเศษฐกจิ

2.1  แผนงานสรา้งความ 8           780,000 8           780,000 8          780,000 8          780,000 8         960,000 32         2,520,000 

เขม้แขง็ของชมุชน

2.2  แผนงานการเกษตร 23        80,388,866 23       80,388,866 23      80,388,866 23       80,388,866 23     80,388,866 36      321,555,464 

รวม 31         81,168,866 31         81,168,866 31       81,168,866 31        81,168,866 31      81,348,866 68       324,075,464 
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แบบ ผ. 01

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

ยทุธศาสตร์ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

โครงสรา้งพ้ืนฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชมุชน 99        149,492,130 99        149,492,130 99      149,492,130 99       149,492,130 99     149,492,130 396        597,968,520 

รวม 99        149,492,130 45       149,492,130 99      149,492,130 99       149,492,130 99     149,492,130 396       597,968,520 

4)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การศึกษา  ศาสนา   

และวฒันธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา 8        13,508,240 8       13,508,240 8      13,508,240 8       13,508,240 8     13,508,240 32       54,032,960 

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรม 24         3,975,000 24         2,855,000 24       2,855,000 24        2,855,000 24       2,855,000 24       12,540,000 

และนนัทนาการ

รวม 32         17,483,240             32         16,363,240 32       16,363,240 32        16,363,240 32      16,363,240 56         66,572,960 

5)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

5.1 แผนงานการเกษตร 9         2,192,561 9         2,192,561 9       2,192,561 9        2,192,561 9       2,192,561                 9       10,962,805 

รวม 9           2,192,561 9          2,192,561 9         2,192,561 9          2,192,561 9        2,192,561 9         10,962,805 
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แบบ ผ. 01

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

ยทุธศาสตร์ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการเมือง และการบรหิาร

6.1 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 24        16,563,325 22       16,230,520 22      16,630,520 22       16,630,520 22     16,830,520 112       66,254,885 

6.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2             40,000 2            30,000 2           30,000 2            30,000 2          30,000         130,000       66,414,885 

รวม 26         16,603,325 24         16,260,520 24       16,660,520 24        16,660,520 24      16,860,520 130112       132,669,770 
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แบบ ผ. 02

2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีปี่  ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนาไหม

ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1  ดา้นการสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ การผลติ และบรหิาร ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1 แผนงานป้องกนัรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัซื้อวสัดุอปุกรณเ์ครื่อง เพือ่เตรยีมพรอ้มและความ จดัซื้อเครื่องมอืและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนวสัดุ บา้นเมอืงมคีวาม สาํนกังาน

มอืในการป้องกนั สงบเรยีบรอ้ยของชมุชน อปุกรณใ์นการป้องกนั อปุกรณ์ สงบเรยีบรอ้ย ปลดั 

และบรรเทาสาธารณภยั ชดุปฏบิตังิาน เครื่องมอื

2 ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้อง เพือ่เตรยีมพรอ้มดา้นการ ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บัการ สาํนกังาน

กนัภยัฝ่ายพลเรอืน(อปพร) ป้องกนั และบรรเทา กนัภยัฝ่ายพลเรอืน ทีม่กีารฝึก ดูแลเรื่องการป้องกนั ปลดั 

และราษฎรอาสาสมคัร สาธารณภยั (อปพร.) ทบทวน อบรม และบรรเทา

ทบทวน จาํนวน 50 คน สาธารณภยั

3 โครงการจดุตรวจเฝ้าระวงั เพือ่ป้องกนัชวีติและ พื้นทีท่ ัง้ 14 จดุบรกิาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนหมูบ่า้น ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

และใหบ้รกิารประชาชน ทรพัยส์นิ ทีต่ ัง้จดุตรวจ ปลอดภยัท ัง้ชวีติและ ปลดั 

ช่วงเทศกาล ทรพัยส์นิ
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ แบบ ผ. 02
1.1 แผนงานป้องกนัรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผว้ถางหญา้ 2 ขา้งทาง เพือ่ความสะอาดและความ แผว้ถางหญา้ 2 ขา้งทาง 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 จาํนวนแห่งที่ ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

เพือ่ความสะอาดและความ ปลอดภยัในการคมนาคม ภายในตาํบลนาไหม มกีารแผว้ถาง ปลอดภยัท ัง้ชวีติและ ปลดั 

ปลอดภยั ถนนสายหลกั หมูท่ี ่ หญา้ 2 ทรพัยส์นิ

1 - 13หมูบ่า้นละ ขา้งทาง 2 ครัง้

4,000 บาท

5 โครงการดาํเนินงานดา้น เพือ่เป็นการช่วยเหลอื ประชาชนในเขตพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแห่งที่ ประชาชนไดร้บัความ สาํนกังาน

การกูช้พี-กูภ้ยั ชวีติของประชาชนในชมุชน ตาํบลนาไหม ท ัง้ 13 ไดร้บัการช่วย ความช่วยเหลอืดว้ย ปลดั 

หมูบ่า้น และเขตพื้นที่ เหลอื ความรวดเร็วทนัท่วงที

ใกลเ้คยีง

6 ก่อสรา้งป้อมยามรกัษาการ เพือ่ใหเ้จา้หนา้มสีถานที่ ก่อสรา้งป้อมยาม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวน ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

อปพร. ตชต. และราษฎร ในการปฏบิตังิาน รกัษาการ 1  หลงั ป้อมยาม ปลอดภยัในชวีติและ ปลดั 

อาสาสมคัร ทรพัยส์นิ

7 โครงการฝึกซอ้มแผนเพือ่ เพือ่เตรยีมความพรอ้ม พื้นทีต่าํบลนาไหม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มกีารฝึกซอ้ม ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

รบัภยัพบิตัิ เมือ่เกดิภยัพบิตัิ ผูเ้ขา้อบรม 50 คน แผนเพือ่รบั ปลอดภยัในชวีติและ ปลดั 

ภยัพบิตัิ ทรพัยส์นิ

8 อดุหนุนโครงการป้องกนั เพือ่สนบัสนุนการดาํเนิน พื้นที ่อาํเภอบา้นดุง         10,000         10,000         10,000         10,000        10,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

และแกไ้ขอบุตัเิหตทุางถนน งานของทีท่าํการปกครอง จงัหวดัอดุรธานี  ต่อปีที ่ ปลอดภยัในชวีติและ ปลดั

ในช่วงเทศกาล อาํเภอบา้นดุง  อดุหนุนส่วน ทรพัยส์นิ

 ราชการอืน่ 
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ แบบ ผ. 02
1.1 แผนงานป้องกนัรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 อดุหนุนการดาํเนินงานของ เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงาน อดุหนุน องคก์รปกครอง         30,000         30,000         30,000         30,000        30,000  จาํนวนครัง้ ศูนยป์ฏบิตักิารร่วมช่วย สาํนกังาน

ศูนยป์ฏบิตักิารร่วมช่วย ของศูนยป์ฏบิตักิารร่วมช่วย ส่วนทอ้งถิน่ อืน่  ต่อปีที ่ เหลอืประชาชนไดร้บั ปลดั

เหลอืประชาชน ของ อปท. เหลอืประชาชน ของ อปท.  อดุหนุนส่วน การสนบัสนุน

 ราชการอืน่ 

รวม 9  โครงการ - -     1,792,000     1,792,000     1,792,000      1,792,000     1,792,000 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4  ดา้นการจดัการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมและคณุภาพชีวติ
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ

1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งหมูบ่า้นเขา้ เพือ่สนบัสนุนส่งเสรมิ หมูบ่า้น หมูท่ี ่1 - 13       150,000       150,000       150,000        150,000       150,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

ประกวดระดบัตาํบล การประกวดหมูบ่า้นระดบั ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารจดั สมคัคมีคีวามเป็น ปลดั

ตาํบล จ.อดุรธานี กจิกรรม นํา้หน่ึงเดยีวกนั

2 โครงการส่งหมูบ่า้นเขา้ เพือ่สนบัสนุนส่งเสรมิ หมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการ         30,000         30,000         30,000         30,000        30,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมคีวาม สาํนกังาน

ประกวดระดบัอาํเภอ การประกวดหมูบ่า้นระดบั คดัเลอืกในพื้นที ่ ทีม่กีารจดั สามคัคมีคีวามเป็น ปลดั

อาํเภอ ต.นาไหม อ.บา้นดุง กจิกรรม นํา้หน่ึงเดยีวกนั

จ.อดุรธานี

3 การสาํรวจและจดัเก็บ เพือ่ให ้อบต. มขีอ้มลูทีถ่กู สาํรวจและจดัเก็บขอ้มลู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

ขอ้มลูเพือ่พฒันาชนบท ตอ้งและตรงตามความเป็น เพือ่พฒันาชนบท จปฐ. ทีม่กีารสาํรวจ ชวีติทีด่ี ปลดั 

จรงิ เพือ่นาํมาวเิคราะห์ จาํนวน  13  หมูบ่า้น และจดัเก็บ

แกไ้ขปญัหาข ัน้พื้นฐาน ขอ้มลู

4 พฒันาศกัยภาพของผูน้าํ เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธิ จดัฝึกอบรมสมัมนาใหก้บั 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จาํนวนครัง้ ผูน้าํชมุชนและคณะ อบต. /อบจ.

ชมุชนคณะกรรมการ ภาพการทาํงานของ ผูน้าํชมุชน คณะกรรม ทีม่กีารฝึก กรรมการหมูบ่า้น หน่วยงาน

หมูบ่า้น ส.อบต. หรอืกลุม่ ผูน้าํหมูบ่า้น การหมูบ่า้น กลุม่เยาวชน อบรม ส.อบต.มปีระสทิธิ ภาครฐัอืน่

พลงัมวลชนต่างๆในชมุชน และอืน่ๆ และการศึกษา ภาพในการปฏบิตังิาน

สถานศึกษา กลุม่สภา ดูงานนอกสถานที่ มากขึ้น

ประชาชน
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ แบบ ผ. 02
1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ขยายและปรบัปรุง เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูข้า่วสาร จดัซื้อวสัดุครุภณัฑแ์ละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มกีารขยาย เพิม่ช่องทางรบัรู ้ สาํนกังาน

ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว ของทางราชการ ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว และปรบัปรุง ขา่วสารแก่ประชาชน ปลดั 

ทีช่าํรุด จาํนวน 13 แห่ง ซ่อมแซมหอ

ภายในตาํบล กระจายขา่ว

6 อดุหนุนกองทนุออม เพือ่ส่งเสรมิกองทนุวนั อดุหนุนกองทนุออม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  จาํนวนครัง้ เพือ่สรา้งความ สาํนกังาน

วนัละบาท ละบาทตาํบลนาไหม วนัละบาทตาํบลนาไหม  ต่อปีที ่ สามคัคแีละการช่วย ปลดั 

 อดุหนุน เหลอืซึง่กนัและกนั

 กองทนุ ของคนในชมุชน

7 โครงการส่งเสรมิอาชพี เพือ่ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ จดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์ สาํนกังาน

สาํหรบัผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูพ้กิารผูป่้วยเอดส ์และ กบัการประกอบอาชพีให ้  ทีจ่ดักจิกรรม และผูด้อ้ยโอกาส ปลดั 

ผูป่้วยเอดสแ์ละผูด้อ้ย ผูด้อ้ยโอกาส แก่ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์ มคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

โอกาส และผูด้ว้ยโอกาส

9 โครงการตายายสอนหลาน เพือ่สรา้งความใกลช้ดิ กลุม่ผูสู้งอายุตาํบล 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  จาํนวนครัง้ อนุรกัษภ์มูปิญัญา สาํนกังาน

ระหวา่งเดก็เยาวชนกบั นาไหมและสถานศึกษา  ต่อปีทีจ่ดั ทอ้งถิน่ ปลดั 

ผูสู้งอายุ ท ัง้ 8 แห่ง กจิกรรม
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ แบบ ผ. 02
1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอดุหนุนกลุม่สตรี เพือ่อดุหนุนโครงการกลุม่ กลุม่สตรใีนตาํบลนาไหม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  จาํนวนครัง้ กลุม่สตรมีคุีณภาพ สาํนกังาน

สากล สตรสีากลตาํบลนาไหม  ต่อปีทีจ่ดั ปลดั

 กจิกรรม 

11 กองทนุพฒันาสตรี เพือ่สนบัสนุนกองทนุ กลุม่สตรใีนตาํบลนาไหม 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000  จาํนวนครัง้ กลุม่สตรมีคุีณภาพ สาํนกังาน

สตรตีาํบลนาไหม  ต่อปีทีจ่ดั ปลดั 

 กจิกรรม 

12 โครงการเสรมิสรา้งภมูิ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน เยาวชนและประชาชน         70,000         70,000         70,000         70,000        70,000  จาํนวนครัง้ เดก็เยาวชนและมี สาํนกังาน

คุม้กนัของสงัคมในมติิ มภีมูคุิม้กนัทางสงัคมและ ต.นาไหม อ.บา้นดุง  ต่อปีทีจ่ดั ภมูคุิม้กนัทางสงัคม ปลดั 

วฒันธรรม วฒันธรรม จ.อดุรธานี กจิกรรม สามารถนาํไปปรบั

ใชใ้นการดาํรงชวีติ

ประจาํวนัไดอ้ย่าง

เหมาะสม

13 โครงการส่งเสรมิวฒัน เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุน พื้นที ่หมูท่ี ่1- 13         50,000         50,000         50,000         50,000        50,000  จาํนวนครัง้ เพือ่เป็นการอนุรกัษ์ สาํนกังาน

ธรรมขนบธรรมเนียม วฒันธรรมขนบธรรมเนียม ตาํบลนาไหม  อาํเภอ  ต่อปีทีจ่ดั สบืสานขนบธรรม ปลดั 

ประเพณีทีด่งีามภายใน ประเพณีทีด่งีามตาํบล บา้นดุง  จงัหวดัอดุรธานี กจิกรรม เนียมประเพณีที่

ตาํบลนาไหม นาไหม ดงีามภายในตาํบล

ใหค้งอยู่กบัชาวตาํบล

นาไหม

-45-



1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ แบบ ผ. 02
1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการพฒันาคุณภาพ เพือ่ส่งเสรมิอาชพี ผูสู้งอายุ ตาํบลนาไหม       130,000       130,000       130,000        130,000       130,000  จาํนวนครัง้ ผูสู้งอายุมคุีณภาพ สาํนกังาน

ชวีติของผูสู้งอายุ ตาํบล ใหก้บัเสรมิสุขภาพ อาํเภอบา้นดุง จงัหวดั  ต่อปีทีจ่ดั ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

นาไหม พฒันาคุณภาพชวีติ อดุรธานี จาํนวน 1,121 กจิกรรม

ของผูสู้งอายุ ตาํบล คน

นาไหม

15 อดุหนุนศูนยส์งเคราะห์ เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน กขคจ. หมูท่ี ่1-13        260,000       260,000       260,000        260,000       260,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

ประจาํหมูบ่า้น การดาํเนินงานของศูนย์ ตาํบลนาไหม อาํเภอ  ต่อปีทีจ่ดั ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั

สงเคราะหป์ระจาํหมูบ่า้น บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี กจิกรรม

16 โครงการฝึกอบรม เรื่อง เพือ่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั จดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

ยาเสพตดิ พษิภยัของยาเสพตดิ ประชาชนท ัว่ไปจาํนวน  ต่อปีทีจ่ดั ความรูแ้ละห่างไกล ปลดั/หน่วย

195 คน ภายในตาํบล  กจิกรรม ยาเสพตดิ งานอืน่ของรฐั 

17 จดักจิกรรมรณรงคป้์องกนั เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีจิกรรม จดักจิกรรมรณรคป้์องกนั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนห่างไกล สาํนกังาน

ภยัยาเสพตดิ เพือ่ป้องกนัภยัจาก ภยัจากยาเสพตดิ  ต่อปีทีจ่ดั ยาเสพตดิ ปลดั/หน่วย

ยาเสพตดิ จาํนวน 13 หมูบ่า้น กจิกรรม งานอืน่ของรฐั 

18 อดุหนุนโครงการกองทนุแม่ เพือ่อดุหนุนโครงการกองทนุ อดุหนุนโครงการกองทนุ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

ของแผ่นดนิ แมข่องแผ่นดนิ ป้องกนัยา แมข่องแผ่นดนิ โดย  ต่อปีที ่ ประโยชนแ์ละห่างไกล ปลดั/หน่วย

เสพตดิ อดุหนุนปีละ 4 หมูบ่า้น  อดุหนุนส่วน ยาเสพตดิ งานอืน่ของรฐั 

 ราชการอืน่ 
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4  ดา้นการจดัการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมและคณุภาพชีวติ
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ

1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 จดัซื้อเวชภณัฑต์รวจหา เพือ่จดัซื้อเวชภณัฑต์รวจหา จดัซื้อเวชภณัฑต์รวจหา       100,000       100,000       100,000        100,000       100,000  จาํนวนเวช ประชาชนห่างไกล สาํนกังาน

สารเสพตดิ สารเสพตดิ สารเสพตดิ  ภณัฑต์รวจ ยาเสพตดิ ปลดั

 หาสาร 

 เสพตดิ 

20 อดุหนุนหน่วยงานอืน่เพือ่ เพือ่อดุหนุนหน่วยงานอืน่ อดุหนุนหน่วยงานอืน่       200,000       200,000       200,000        200,000       200,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ในการป้องกนัและแกไ้ข ในการป้องกนัและแกไ้ข  ต่อปีทีอ่ดุหนุน ประโยชนแ์ละห่างไกล ปลดั/หน่วย

ยาเสพตดิ ปญัหายาเสพตดิ ปญัหายาเสพตดิ  ส่วนราชการ ยาเสพตดิ งานอืน่ของรฐั 

 อืน่ 

21 โครงการการจดัระเบยีบ เพือ่อดุหนุนและสนบัสุนน พื้นทีอ่าํเภอบา้นดุง          5,000          5,000          5,000           5,000          5,000  จาํนวนครัง้ สงัคมมคีวามเป็น สาํนกังาน

สงัคม การดาํเนินงานของทีท่าํการ จงัหวดัอดุรธานี  ต่อปีที ่ ระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลดั

ปกครองอาํเภอบา้นดุง  อดุหนุนส่วน ประชาชนมคีวาม

ราชการอืน่ สงบสุข

22 โครงการบรหิารศูนย์ เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นทีอ่าํเภอบา้นดุง         10,000         10,000         10,000         10,000        10,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

ปฏบิตักิารพลงัแผ่นดนิ การดาํเนินงานของทีท่าํการ จงัหวดัอดุรธานี  ต่อปีที ่ ประโยชนแ์ละห่างไกล ปลดั

เอาชนะยาเสพตดิ ปกครองอาํเภอบา้นดุง  อดุหนุน ยาเสพตดิ

 ส่วนราชการ 

 อืน่ 
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ แบบ ผ. 02
1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการฝึกอบรมปรบั เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นทีอ่าํเภอบา้นดุง       122,500       122,500       122,500        122,500       122,500  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

เปลีย่นพฤตกิรรมผูเ้สพ การดาํเนินงานของทีท่าํการ จงัหวดัอดุรธานี  ต่อปีที ่ ประโยชนแ์ละห่างไกล ปลดั

"ค่ายพลงัแผ่นดนิ เอาชนะ ปกครองอาํเภอบา้นดุง  อดุหนุนส่วน ยาเสพตดิ

ยาเสพตดิ เก่งและด ี ราชการอืน่

TO BE Number One"

24 โครงการฝึกอบรม เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นทีอ่าํเภอบา้นดุง         10,000         10,000         10,000         10,000        10,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

ผูป้ระสานพลงัแผ่นดนิ การดาํเนินงานของทีท่าํการ จงัหวดัอดุรธานี  ต่อปีที ่ ความรูแ้ละห่างไกล ปลดั

ปกครองอาํเภอบา้นดุง  อดุหนุนส่วน ยาเสพตดิ

 ราชการอืน่ 

รวม 24  โครงการ - -     2,972,500     2,972,500     2,972,500      2,972,500     2,972,500 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4  ดา้นการจดัการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมและคณุภาพชีวติ
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ

1.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืและ จ่ายเบี้ยยงัชพีสงเคราะห์ 8,900,000 9,822,000 10,944,000 11,169,000 12,422,800 จาํนวนผูสู้ง ผูสู้งอายุมคุีณภาพ สาํนกังาน

แก่ผูสู้งอายุ สงเคราะหผู์สู้งอายุ ใหแ้ก่ผูสู้งอายุ รวมท ัง้ที่ อายุทีไ่ดร้บั ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

ขึ้นทะเบยีนไว ้ การสงเคราะห์

2 การสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี เพือ่ใหก้ารส่งเสรมิเหลอื จ่ายเบี้ยสงเคราะหใ์หแ้ก่ 2,800,000 3,000,000 3,500,000 3,900,000 4,200,000 จาํนวนผูพ้กิาร ผูพ้กิารมคุีณภาพชวีติ สาํนกังาน

แก่ผูพ้กิาร และสงเคราะหผู์พ้กิาร ผูพ้กิาร รวมท ัง้ทีข่ึ้น อายุทีไ่ดร้บั ทีด่ขีึ้น ปลดั 

ทะเบยีนไว ้ การสงเคราะห์

3 การสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืและ จ่ายเบี้ยสงเคราะหใ์หแ้ก่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนผูป่้วย ผูป่้วยเอดสม์คุีณภาพ สาํนกังาน

แก่ผูป่้วยเอดส์ สงเคราะหผู์ป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส ์ เอดสอ์ายุที่ ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

ไดร้บัการ

สงเคราะห์

4 การสงเคราะหช่์วยเหลอืแก่ เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืและ เพือ่จ่ายเป็นค่าซื้อสิง่ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวน ผูด้อ้ยโอกาสมี สาํนกังาน

ผูด้อ้ยโอกาส สงเคราะหผู์ด้อ้ยโอกาส ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ผูด้อ้ยโอกาส คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

และทีอ่ยู่อาศยั ทีไ่ดร้บัการ

สงเคราะห์

รวม 4  โครงการ - -    12,100,000    13,222,000    14,844,000     15,469,000    17,022,800 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4  ดา้นการจดัการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมและคณุภาพชีวติ
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ

1.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนศูนยส์าธารณสุข เพือ่พฒันาสาธารณสุข อดุหนุนศศูนยส์าธารณสุข 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จาํนวน ศูนยส์าธารณสุข สาํนกังาน

มลูฐานประจาํหมูบ่า้น ข ัน้มลูฐานในการใหก้าร ข ัน้มลูฐาน หมูบ่า้นที่ ข ัน้มลูฐาน จาํนวน ปลดั 

ดูแลดา้นสาธารณสุขพื้น จาํนวน 13 หมูบ่า้น รบัการ 13 หมูบ่า้น

ฐานใหแ้ก่ชมุชน อดุหนุน

2 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั เพือ่พฒันาความรูใ้นเรื่อง ชมุชน  โรงเรยีน  ภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูท้ีเ่ขา้ ประชาชนมคีวามรูใ้น สาํนกังาน

การใชส้มนุไพรพื้นบา้น ของสมนุไพรพื้นบา้น พื้นทีต่าํบลนาไหม รบัการอบรม การใชส้มนุไพร ปลดั 

(หมอพื้นบา้น) พื้นบา้น

3 โครงการพฒันาผูน้าํ เพือ่ประชาชนภายในพื้นทีม่ี เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวน ประชาชนมสุีขภาพดี สาํนกังาน

ออกกาํลงักาย สุขภาพดถีว้นหนา้ รูค้วามเขา้ใจในการออก ทีเ่ขา้ร่วม ถว้นหนา้ ปลดั 

กาํลงักายใหถ้กูวธิี กจิกรรม

4 โครงการพฒันาศูนยเ์ดก็ เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนศูนย์ เดก็เลก็ห่างไกลโรค สาํนกังาน

เลก็ไมก่นิหวาน การบรโิภคของเดก็ จาํนวน 9 ศูนย์ ทีร่่วม มสุีขภาพและพฒันา ปลดั 

โครงการ การทีด่ี

5 โครงการฝึกอบรมกลุม่ อบรมใหค้วามรูอ้าหาร กลุม่แมบ่า้นตาํบลนาไหม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนมสุีขภาพดี สาํนกังาน

ผูบ้รโิภคอาหารปลอดภยั ปลอดภยัเพือ่สุขภาพ  ต่อปีทีจ่ดั ถว้นหนา้ ปลดั 

เพือ่สุขภาพ  กจิกรรม 
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4  ดา้นการจดัการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมและคณุภาพชีวติ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ
1.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การรณรงคค์วบคุมป้องกนั เพือ่ป้องกนัและควบคุม จดัซื้อวสัดุครุภณัฑแ์ละ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนปลอดภยั สาํนกังาน

โรคตดิต่ออืน่ๆ โรคตดิต่อ สารเคมอีืน่ๆในการ  ต่อปีทีจ่ดั จากโรคตดิต่ออืน่ๆ ปลดั/

ป้องกนัโรคตดิต่ออืน่ๆ กจิกรรม หน่วยงานภาค

จาํนวน 13 หมูบ่า้น รฐัอืน่

7 โครงการสาํรวจประชากร เพือ่ใหท้ราบขอ้มลูจาํนวน สุนขั-แมว ในเขตพื้นที่ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  จาํนวนครัง้ มขีอ้มลูสุนขั-แมว สาํนกังาน

สุนขั - แมว ในเขต อบต. สนขั-แมว สะดวกในการ ตาํบลนาไหม  ต่อปีทีจ่ดั ปลดั/

ควบคุมและป้องกนัโรคใน กจิกรรม ปศุสตัว ์

สตัวเ์ลี้ยง

8 โครงการจดัซื้อวคัซนี เพือ่ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ เพือ่จดัซื้วคัซนีป้องกนั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จาํนวนครัง้ สุนขัแมวปลอดภยั สาํนกังาน

ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ โรคพษิสนุขบา้  ต่อปีทีจ่ดั จากโรคพษิสุนขับา้ ปลดั/

กจิกรรม ปศุสตัว ์

9 โครงการบรหิารจดัการ เพือ่ดาํเนินการดา้นสุขภาพ ประชาชนทกุคนในเขต 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนไดร้บัการ สาํนกังาน

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพ และผูป่้วย ต ัง้แต่ต ัง้ครรภ์ พื้นทีต่าํบลนาไหม  ทีจ่ดัโครงการ ดูแลดา้นสุขภาพ ปลดั/

แห่งชาต ิ(สปสช.) จนถงึเสยีชวีติ หน่วยงานภาค

รฐัอืน่
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4  ดา้นการจดัการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมและคณุภาพชีวติ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวติ
1.4 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ เพือ่ใหป้้องกนัและควบคุม จดัซื้อครภณัฑอ์ปุกรณ์ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนปลอดภยั สาํนกังาน

อปุกรณเ์ครื่องพ่นหมอก การแพร่กระจายของ เครื่องพ่นหมอกควนั  ต่อปีทีม่กีาร จากโรคตดิต่อ ปลดั/

ควนักาํจดัยุงลายและแมลง ยุงลายและแมลง กาํจดัยุงลายและแมลง จดัซื้อ หน่วยงานภาค

รฐัอืน่

11 โครงการสตัวป์ลอดโรค เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรค เพือ่ควบคุมและป้องกนั         45,000         45,000         45,000         45,000        45,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนปลอดภยั สาํนกังาน

คนปลอดภยัจากโรคพษิ พษิสุนขับา้ โรคในสุนขั 1,500 ตวั ทีม่กีารจดั จากโรคตดิพษิสุนขับา้ ปลดั/

สุนขับา้ ภายในตาํบลนาไหม กจิกรรม หน่วยงานภาค

รฐัอืน่

รวม 11  โครงการ - -     1,792,000     1,792,000     1,792,000      1,792,000     1,792,000 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 4  การพฒันาการท่องเที่ยวการบรกิาร และการสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1  ดา้นการสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ การผลติ และบรหิาร ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม
   3 ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพการผลติทางการเกษตรและการสรา้งมูลค่าเพ่ิมการแข่งขนั
2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนและ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุน กลุม่อาชพีภายในพื้นที่        300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ทาํใหป้ระชาชนมรีายได ้ สาํนกังาน

กลุม่อาชพีตาํบลนาไหม กลุม่อาชพี ภายในตาํบล ตาํบลนาไหม  ทีจ่ดักจิกรรม และมคุีณภาพทีด่ี ปลดั 

นาไหม

2 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าดาํเนินงาน ศูนยบ์รกิารถ่ายทอดเทค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ศูนยบ์รกิารถ่ายทอด สาํนกังาน

ของศูนยบ์รกิารถ่ายทอด ของศูนยบ์รกิารถ่ายทอด โนโลยทีางการเกษตร  ทีจ่ดักจิกรรม เทคโนโลยทีาง ปลดั 

เทคโนโลยทีางการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร ตาํบลนาไหม การเกษตรตาํบล

ตาํบลนาไหม ตาํบลนาไหม นาไหมมใีหป้ระสทิธิ

ภาพในการบรหิารงาน

3 ส่งเสรมิกลุม่อาชพีผลติ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุน ทกุครวัเรอืนในเขตตาํบล        150,000      150,000      150,000      150,000      150,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมรีายได ้ สาํนกังาน

ภณัฑ ์OTOP กลุม่อาชพี ภายในตาํบล นาไหม  ทีจ่ดักจิกรรม และมคุีณภาพชวีติทีด่ี ปลดั 

นาไหม
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดัทาํบญัชี เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนจดั ทกุครวัเรอืนในเขตตาํบล         30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

ครวัเรอืน รายรบั-รายจ่าย ทาํบญัชคีรวัเรอืน นาไหม  ทีจ่ดักจิกรรม ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

5 โครงการศึกษาเรยีนรูแ้นว เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นที ่อาํเภอบา้นดุง         30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

ทางเศรษฐกจิพอเพยีง การดาํเนินงานของทีท่าํการ จงัหวดัอดุรธานี  ทีอ่ดุหนุนส่วน ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

พระเจา้หลานเธอ พระองค์ ปกครองอาํเภอบา้นดุง  ราชการอืน่ 

เจา้พขัรกติยิาภา

6 สนบัสนุนค่าตอบแทนการ เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นที ่ตาํบลนาไหม        100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

ประชมุกรรมการศูนยฯ์ การดาํเนินงานของศูนย์ อาํเภอบา้นดุง  ทีอ่ดุหนุน ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

จาํนวน 12 ครัง้/ปี ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร จงัหวดัอดุรธานี

เกษตรตาํบลนาไหม

7 สนบัสนุนศูนยก์ารเรยีนรูก้าร เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นที ่ตาํบลนาไหม        100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

เกษตร กจิกรรม-เกษตร การดาํเนินงานของศูนย์ อาํเภอบา้นดุง  ทีอ่ดุหนุน ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

ผสมผสาน -ค่าจา้งแรงงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร จงัหวดัอดุรธานี

เกษตรตาํบลนาไหม
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ส่งเสรมิการใชข้า้วพนัธุด์ี เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นที ่ตาํบลนาไหม        100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคุีณภาพ สาํนกังาน

กจิกรรม - จดัหาขา้วพนัธุด์ี การดาํเนินงานของศูนย์ อาํเภอบา้นดุง  ทีอ่ดุหนุน ชวีติทีด่ขีึ้น ปลดั 

มาจาํหน่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร จงัหวดัอดุรธานี

เกษตรตาํบลนาไหม

รวม 8  โครงการ - -        780,000      780,000      780,000      780,000      780,000 - - -
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรบัปรุงอา่งเกบ็น้ําคาํเหี้ย เพ่ือขุดลอกอา่งเกบ็น้ํา เพ่ือปรบัปรุงใหเ้ป็น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่มี ประชาชนมีน้ําไวอ้ปุโภค อบต. /อบจ. 

คาํเหี้ยเพ่ือกกัเกบ็น้ํา สถานท่องเที่ยวเชิง การขุดลอก และมีแหลง่ท่องเที่ยว /หน่วยงาน

ไวใ้ชใ้นการอปุโภค และ อนุรกัษ์ พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 อา่งเกบ็น้ํา เชิงนิเวศน์ ภาครฐัอืน่

ปรบัปรุงภมูิทศัน์เพ่ือ

เป็นแหลง่ท่องเที่ยว

เชิงอนุรกัษ์

2 ปรบัปรุงอ่างเก็บนํา้ เพือ่ปรบัปรุงอ่างเก็บนํา้ ทาํถนนลอ้มรอบอ่าง       25,000,000      25,000,000      25,000,000      25,000,000      25,000,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมนีํา้ไวอ้ปุโภค อบต. / 

คาํอเีกง้ คาํอเีกง้ปรบัภมูทิศันเ์ป็น เก็บนํา้คาํอเีกง้และ ทีม่กีารปรบั และมแีหลง่ท่องเทีย่ว อบจ. /

แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ปรบัปรุงภมูทิศันเ์พือ่ให ้ ปรุงภมูทิศัน์ เชงินิเวศน์ หน่วยงาน

/การเกษตร เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิ ภาครฐัอืน่

อนุรกัษ์

3 ปรบัปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ปรบัปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ปรบัปรุงใหเ้ป็น       30,000,000      30,000,000      30,000,000      30,000,000      30,000,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมนีํา้ไวอ้ปุโภค อบต./

หนองซกัซิน่ หนองซกัซิน่เป็นแหลง่ สถานทีท่่องเทีย่ว ทีม่กีารปรบั และมแีหลง่ท่องเทีย่ว อบจ./

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เชงิอนุรกัษ ์พื้นที ่ ปรุงภมูทิศัน์ เชงินิเวศน์ หน่วยงาน

หมูท่ี ่8  หมูท่ี ่1 พื้นที่ ภาครฐัอืน่

ปรบัปรุง 160 ไร่
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรบัปรุงภมูทิศันห์นองเป่ง เพือ่ปรบัปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ปรบัปรุงภมูทิศัน์      5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมนีํา้ไวอ้ปุโภค อบต./

หนองเป่งเป็นแหลง่ หนองเป่งเป็นแหลง่ ทีม่กีารปรบั และมแีหลง่ท่องเทีย่ว อบจ./

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ/์ ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ/์ ปรุงภมูทิศัน์ เชงินิเวศน์ หน่วยงาน

การเกษตร การเกษตรพื้นที ่หมูท่ี ่7 ภาครฐัอืน่

พื้นที ่114 ไร่

5 ขดุลอกหนองบอ่ เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกหนองบอ่      1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

ประโยชนใ์นการอปุโภค หมูท่ี ่5  ตาํบลนาไหม ขดุลอกหนองบอ่ อปุโภคบรโิภค

และทาํการเกษตร อาํเภอบา้นดุง จงัหวดั เพยีงพอแก่ความ

อดุรธานี ความกวา้ง ตอ้งการ

ปากบน 15 เมตร กน้บอ่

กวา้ง 9 เมตร ลกึ 3 

เมตร ยาว 350 เมตร 
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ขดุลอกลาํหว้ยท่าเนินตอน เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกลาํหว้ยท่าเนิน        500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

ลา่งพรอ้มปรบัปรุงถนน ประโยชนใ์นการอปุโภค พรอ้มปรบัปรุงถนน ขดุลอกหนองบอ่ อปุโภคบรโิภค

ทางเขา้ หมูท่ี ่6 และทาํการเกษตร หมูท่ี ่6  ตาํบลนาไหม เพยีงพอแก่ความ

อาํเภอบา้นดุง จงัหวดั ตอ้งการ

อดุรธานี  ขนาดกวา้ง

ปากบน 10 เมตร กน้

กวา้ง 4 เมตร ลกึ 3 

เมตร ยาว 400 เมตร

7 ขดุลอกหว้ยเสารโ์ฮง- เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกหว้ยเสารโ์ฮง-        300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

นาบากวา้ง หมูท่ี ่7 ประโยชนใ์นการอปุโภค นาบากวา้ง หมูท่ี ่7 ขดุลอกหนองบอ่ อปุโภคบรโิภค

และทาํการเกษตร ต.นาไหม อ.บา้นดุง เพยีงพอแก่ความ

จ.อดุรธานี ความกวา้ง ตอ้งการ

10 เมตร กน้กวา้ง 4 

เมตร ยาว 500 มตร
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสรา้งฝายกกั เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        700,000      700,000      700,000      700,000      700,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

เก็บนํา้ หมูท่ี ่7 ประโยชนใ์นการอปุโภค ลาํหว้ยหนิกอง หมูท่ี ่2 ขดุลอกหนองบอ่ อปุโภคบรโิภค

และทาํการเกษตร ต.นาไหม อ.บา้นดุง เพยีงพอแก่ความ

จ.อดุรธานี ขนาดความ ตอ้งการ

กวา้ง 15 เมตร สนัฝาย

สูง 2 เมตร ผนงัสูง 

3.50 เมตร

9 ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้ลาํหว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        648,144      648,144      648,144      648,144      648,144 จาํนวนฝายนํา้ลน้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

หนิกอง หมูท่ี ่2 มนีํา้อปุโภคเพยีงพอแก่ ลาํหว้ยหนิกอง หมูท่ี ่2 ทีไ่ดร้บัการก่อ อปุโภคบรโิภค

ความตอ้งการ ต.นาไหม อ.บา้นดุง สรา้ง เพยีงพอแก่ความ

จ.อดุรธานี ขนาดความ ตอ้งการ

กวา้ง 15 เมตร สนัฝาย

สูง 2 เมตร ผนงัสูง 

3.50 เมตร
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้ลาํหว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        600,000      600,000      600,000      600,000      600,000 จาํนวนฝายนํา้ลน้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

หนิฮาว หมูท่ี ่5 มนีํา้อปุโภคเพยีงพอแก่ หนิฮาว หมูท่ี ่5 ต.นาไหม ทีไ่ดร้บัการก่อ อปุโภคบรโิภค

ความตอ้งการ อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี สรา้ง เพยีงพอแก่ความ

ขนาดความกวา้ง 16 ตอ้งการ

เมตร สนัฝายสูง 2 

เมตร ผนงัสูง 3.50 

11 ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้หว้ยบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        675,600      675,600      675,600      675,600      675,600 จาํนวนฝายนํา้ลน้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

หมูท่ี ่5 มนีํา้อปุโภคเพยีงพอแก่ หว้ยบา้น หมูท่ี ่5 ทีไ่ดร้บัการก่อ อปุโภคบรโิภค

ความตอ้งการ ต.นาไหมอ.บา้นดุง สรา้ง เพยีงพอแก่ความ

จ.อดุรธานี ขนาดปาก ตอ้งการ

บน 20 เมตร กน้กวา้ง 

14 เมตร ลกึ 3 เมตร 

ยาว 350 เมตร
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้หว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        700,000      700,000      700,000      700,000      700,000 จาํนวนฝายนํา้ลน้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

สาวโฮง หมูท่ี ่7 มนีํา้อปุโภคเพยีงพอแก่ หว้ยสาวโฮง หมูท่ี ่7 ทีไ่ดร้บัการก่อ อปุโภคบรโิภค

ความตอ้งการ ต.นาไหม อ.บา้นดุง สรา้ง เพยีงพอแก่ความ

จ.อดุรธานี กวา้ง 16 ตอ้งการ

เมตร สนัฝายสูง 1.5 

เมตร ผนงัขา้ง 3 เมตร 

13 ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้หว้ยวงั เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 จาํนวนฝายนํา้ลน้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

เดอืนหา้ หมูท่ี ่13 มนีํา้อปุโภคเพยีงพอแก่ วงัเดอืนหา้ หมูท่ี ่13 ทีไ่ดร้บัการก่อ อปุโภคบรโิภค

ความตอ้งการ ต.นาไหม อ.บา้นดุง สรา้ง เพยีงพอแก่ความ

จ.อดุรธานี เพือ่กกัเก็บ ตอ้งการ

นํา้ไวใ้ชใ้นการเกษตร 

ขนาดความกวา้ง 15 

เมตร สนัฝายสูง 1.5 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3 

เมตร
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้ หมูท่ี ่1 เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ เพือ่ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้        560,000      560,000      560,000      560,000      560,000 จาํนวนฝายนํา้ลน้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา 

มนีํา้อปุโภคเพยีงพอแก่ หมูท่ี ่1 ต.นาไหม ทีไ่ดร้บัการก่อ อปุโภคบรโิภค

ความตอ้งการ อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี สรา้ง เพยีงพอแก่ความ

เพือ่กกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นการ ตอ้งการ

เกษตรขนาดความกวา้ง

12 เมตร สนัฝายสูง 2

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.5

เมตร

15 โครงพฒันาและอนุรกัษ์ เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ใช ้ เพือ่พฒันาและอนุรกัษ์      2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 จาํนวนแหลง่นํา้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

ฟ้ืนฟูแหลง่นํา้ หมูท่ี ่4 อปุโภค-บรโิภค และทาํ ฟ้ืนฟูแหลง่นํา้ หมูท่ี ่4 ทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู อปุโภคบรโิภค หน่วยงาน

การเกษตร ตาํบลนาไหม อาํเภอ เพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ตอ้งการ
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการขดุลอก เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกสระนํา้หลวง        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

สระนํา้หลวง หมูท่ี ่1 ประโยชนใ์นการอปุโภค ขดุลอกสระนํา้ อปุโภคและทาํการ หน่วยงาน

และทาํการเกษตร หมูท่ี ่1 ตาํนาไหม สาธารณะ เกษตรเพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

อาํเภอบา้นดุง  ประโยชน์ ตอ้งการ

จงัหวดัอดุรธานี 

16 โครงการขดุลอกสระนํา้ เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกสระนํา้        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

สาธารณประโยชน ์หมูท่ี ่2 ประโยชนใ์นการอปุโภค สาธารณประโยชน ์ ขดุลอกสระนํา้ อปุโภคและทาํการ หน่วยงาน

และทาํการเกษตร หมูท่ี ่2 ตาํนาไหม สาธารณะ เกษตรเพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

อาํเภอบา้นดุง  ประโยชน์ ตอ้งการ

จงัหวดัอดุรธานี 

17 โครงการขดุลอกหว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกหว้ยดอนแคน        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

ดอนแคน ประโยชนใ์นการอปุโภค หมูท่ี ่4 ตาํบลนาไหม ขดุลอกหว้ย อปุโภคและทาํการ หน่วยงาน

และทาํการเกษตร อาํเภอบา้นดุง  ดอนแคน เกษตรเพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

จงัหวดัอดุรธานี ตอ้งการ
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการขดุลอกสระนํา้ เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกสระนํา้        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

สาธารณประโยชน ์หมูท่ี ่6 ประโยชนใ์นการอปุโภค สาธารณประโยชน ์ ขดุลอกสระนํา้ อปุโภคและทาํการ หน่วยงาน

และทาํการเกษตร หมูท่ี ่6 ตาํบลนาไหม สาธารณะ เกษตรเพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

อาํเภอบา้นดุง  ประโยชน์ ตอ้งการ

จงัหวดัอดุรธานี 

19 โครงการขดุลอกลาํหว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกลาํหว้ยโสกหมู        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

โสกหม ูหมูท่ี ่12 ประโยชนใ์นการอปุโภค หมูท่ี ่12 ตาํบลนาไหม ขดุลอกลาํหว้ย อปุโภคและทาํการ หน่วยงาน

และทาํการเกษตร อาํเภอบา้นดุง  โสกหมู เกษตรเพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

จงัหวดัอดุรธานี ตอ้งการ

20 โครงการขดุลอกสระนํา้ เพือ่ใหป้ระชาชนใดใ้ช ้ เพือ่ขดุลอกสระนํา้        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ระยะทางทีม่กีาร ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา/ 

สาธารณประโยชน ์หมูท่ี ่13 ประโยชนใ์นการอปุโภค สาธารณประโยชน ์ ขดุลอกสระนํา้ อปุโภคและทาํการ หน่วยงาน

และทาํการเกษตร หมูท่ี ่12 ตาํบลนาไหม สาธารณะ เกษตรเพยีงพอแก่ความ ภาครฐัอืน่

อาํเภอบา้นดุง  ประโยชน์ ตอ้งการ

จงัหวดัอดุรธานี 
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ แบบ ผ. 02

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการอบรมใหค้วามรู ้ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ ฝึกอบรมประชาชนในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคีวามรูใ้น สาํนกังาน

ดา้นการเกษตรและ ดา้นการเกษตร(การปลูก ใหค้วามรูด้า้นการเกษตร  ทีจ่ดักจิกรรม การเกษตร ปลดั 

การเพาะพนัธุส์ตัวน์ํา้ ยางพาราและพชืเกษตร จาํนวน 13 หมูบ่า้น

อืน่ๆทีม่คีวามสาํคญัต่อ

เศรษฐกจิ)

22 โครงการส่งเสรมิการผลติ เพือ่ใหป้ระชาชนทราบวธิี ฝึกอบรมและสาธติการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนรูว้ธิทีาํปุ๋ย สาํนกังาน

ปุ๋ยชวีภาพ การทาํปุ๋ยชวีภาพ ทาํปุ๋ยชวีภาพแบบงา่ย  ทีจ่ดักจิกรรม ชวีภาพ ปลดั 

(ม.1-13)

23 โครงการปรบัปรุงแหลง่นํา้ แกไ้ขปญัหาภยัแลง้ในพื้นที่ พื้นที ่หมูท่ี ่1 - 13      8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000 จาํนวนครัง้ทีม่ี ประชาชนมแีหลง่นํา้ ส่วนโยธา/ 

ตาํบลนาไหม การปรบัปรุง เพือ่ใชใ้นการอปุโภค หน่วยงาน

แหลง่นํา้ และการเกษตร ภาครฐัอืน่

รวม 23  โครงการ - -    80,388,866   80,388,868   80,388,870   80,388,872   80,388,874 - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 3  การพฒันาศกัยภาพการคา้การลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั แบบ ผ. 02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ การผลติ และบรหิาร ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

   3 ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพการผลติทรางการเกษตรและการสรา้งมูลค่าเพ่ิมการแข่งขนั 

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สรา้งศาลาประชาคม เพ่ือใหป้ระชาชนมี กอ่สรา้งศาลา        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000 ศาลา ประชาชนได ้ สว่นโยธา

พรอ้มปรบัเกลี่ยสถานที่ สถานที่ทาํกจิกรรม ประชาคมพรอ้ม ประชาคม รบัความ

หมู่ที่ 1 ปรบัเกลี่ยสถานที่ สะดวกในการ

หมู่ที่ 1 ต.นาไหม ประกอบ

อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี พิธกีรรม

ขนาดกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

2 กอ่สรา้งเมรุเผาศพ เพ่ือใหป้ระชาชนมี กอ่สรา้งเมรุเผาศพ      1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 เมรุ ประชาชนได ้ สว่นโยธา

พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า ความสะดวกในการใช้ พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า เผาศพ รบัความ

หมู่ที่ 2 สถานที่ประกอบ หมู่ที่ 2 ต.นาไหม สะดวกในการ

พิธกีรรม อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี ประกอบ

พิธกีรรม
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอ่สรา้งเมรุเผาศพ เพ่ือใหป้ระชาชนมี กอ่สรา้งเมรุเผาศพ        800,000        800,000        800,000        800,000        800,000 เมรุ ประชาชนได ้ สว่นโยธา

หมู่ที่ 5 ความสะดวกในการใช้ พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า เผาศพ รบัความ

สถานที่ประกอบ หมู่ที่ 2 ต.นาไหม สะดวกในการ

พิธกีรรม อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี ประกอบ

พิธกีรรม

4 โครงการก่อสรา้งศูนย์ เพือ่ใหเ้ดก็ก่อนวยัเรยีน ก่อสรา้งสรา้งอาคาร      2,500,000     2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000 ศูนย์ มสีถานทีเ่ตรยีม ส่วนโยธา

พฒันาเดก็เลก็ หมูท่ี ่13 มสีถานทีเ่ตรยีมความ ศูนยเ์ดก็เลก็ประจาํ พฒันาเดก็ ความพรอ้มฝึก /อบจ. 

พรอ้มฝึกพฒันาการใน หมูบ่า้น  หมูท่ี ่13 พฒันาการใน /หน่วยงาน

การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม บา้นทุ่งกวา้งพฒันา     การเรยีนรูท้ี่ ภาครฐัอืน่

ต.นาไหม อ.บา้นดุง เหมาะสม

จ.อดุรธานี

5 โครงการก่อสรา้งโรงครวั เพือ่ใหเ้ดก็ก่อนวยัเรยีน ก่อสรา้งโรงครวัศูนย์        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 โรงครวั มสีถานทีเ่ตรยีม ส่วนโยธา

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น มโีรงครวัอาหารไวร้บั พฒันาเดก็เลก็บา้น ความพรอ้มฝึก /อบจ. 

เมอืงนาซาํ ประทานอาหาร เมอืงนาซาํ หมูท่ี ่10 พฒันาการใน /หน่วยงาน

ต.นาไหม อ.บา้นดุง การเรยีนรูท้ี่ ภาครฐัอืน่

จ.อดุรธานี เหมาะสม
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสรา้งอาคาร เพือ่ความสะดวกใน เพือ่ก่อสรา้งอาคารหอ      5,000,000     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000 หอ ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

หอประชมุ อบต.นาไหม การจดักจิกรรมวนัสาํคญั ประชมุ อบต.นาไหม ประชมุ รบัประโยชน์

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี ในการใชส้ถานที่

ประกอบกจิกรรม

7 โครงการปรบัปรุงสาํนกังาน เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุง ปรบัปรุงสาํนกังานทีท่าํ        300,000       300,000        300,000        300,000        300,000 จาํนวนหอ้งที่ มหีอ้งสาํนกังาน ส่วนโยธา

ทีท่าํการองคก์ารบรหิาร สาํนกังานทีท่าํการองค์ การองคก์ารบรหิารส่วน ไดร้บัการ ทีเ่ป็นสดัส่วน

ส่วนตาํบลนาไหม การบรหิารส่วนตาํบล ตาํบลนาไหม ปรบัปรุง

นาไหม บา้นกดุดู่ หมูท่ี ่

4 ตามแบบที ่อบต.

กาํหนด

8 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ภายใน ความสะดวกในการ คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 สญัจรไป- มา ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 ก่อสรา้ง การสญัจร

จดุที ่1 กวา้ง  4 เมตร ไป-มา

ยาว 110 เมตร 

จดุที ่2  กวา้ง 4 เมตร

ยาว 840 เมตร 

-68-



3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน        900,000       900,000        900,000        900,000        900,000 ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลาดยาง หมูท่ี ่3 ความสะดวกในการ ลาดยาง หมูท่ี ่3 ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน

สญัจรไป- มา กวา้ง 6 เมตร ยาว ก่อสรา้ง การสญัจร

200 เมตร ไป-มา

10 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ภายใน ความสะดวกในการ คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่4 สญัจรไป- มา ภายในกวา้ง 4 เมตร ก่อสรา้ง การสญัจร

ยาว 210 เมตร ไป-มา

11 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ภายใน ความสะดวกในการ คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 สญัจรไป- มา หมูท่ี ่5กวา้ง 4 เมตร ก่อสรา้ง การสญัจร

ยาว 210 เมตร ไป-มา

0.3

-69-



3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน        800,000       800,000        800,000        800,000        800,000 ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คอนกรตีเสรมิเหลก็ มนีํา้ไวใ้ชอ้ปุโภค คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 ภายใน กวา้ง 4 เมตร  ก่อสรา้ง การสญัจร

ยาว 45 เมตร ไป-มา

13 โครงการกอ่สรา้งถนน เพ่ือใหป้ระชาชนมี เพ่ือกอ่สรา้งถนน      1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ระยะทางที่ ประชาชนไดร้บั สว่นโยธา

ลาดยางจากบา้น ความสะดวกในการ ลาดยางจากบา้น ไดร้บัการ ความสะดวกใน

นาข้ีนาค-บา้นหนอง สญัจรไป- มา นาข้ีนาค-บา้นหนอง กอ่สรา้ง การสญัจร

สองหอ้ง สองหอ้ง ไป-มา

14 ถนนคอนกรตีจากทาง เพ่ือใหป้ระชาชนมี เพ่ือกอ่สรา้งถนน        800,000       800,000        800,000        800,000        800,000 ระยะทางที่ ประชาชนไดร้บั สว่นโยธา

แยกกดุดู่นาไหม – ความสะดวกในการ คอนกรตี จากทางแยก ไดร้บัการ ความสะดวกใน

คาํลอ้ม สญัจรไป- มา กดุดู่นาไหม-คาํลอ้ม กอ่สรา้ง การสญัจร

ไป-มา
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ถนนลาดยาง หมูท่ี ่5 เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน       10,000,000       10,000,000        10,000,000        10,000,000       10,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นท่าบอ่ยาง หมูท่ี ่5 ความสะดวกในการ ลาดยางหมูท่ี ่5 จาก ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

-บา้นผึ้ง หมูท่ี ่2 สญัจรไป- มา บา้นท่าบอ่ยางหมูท่ี ่5  การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

 -  บา้นผึ้ง หมูท่ี ่2 ไป-มา ภาครฐัอืน่

ต.นาไหม อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี

16 โครงการถนนปลอดฝุ่ น เพ่ือใหป้ระชาชนมีความ เพ่ือกอ่สรา้งถนน         9,950,000        9,950,000         9,950,000         9,950,000         9,950,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั สว่นโยธา

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 สะดวกในการสญัจร ปลอดฝุ่ นภายใน ถนนที่ไดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ไป- มา หมู่บา้น หมู่ที่ 2 จาก การกอ่สรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

1.บา้นนายอดุรการ ไป-มา ภาครฐัอืน่

นุมาร - บา้นนางแตว๋

โสภาด ี2.บา้นนาง

บวัเรยีน ทวลีาภ -

บา้นนายคาํพนัธ ์

สูงสมุาลย ์3.บา้นครู

ภาณุพงศ ์พรมมา - 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ถนนลาดยางจากแยกบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน      1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

-ท่าเรอื หมูท่ี ่3 ความสะดวกในการ ลาดยางจากแยกบา้น- ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

สญัจรไป- มา ท่าเรอื หมูท่ี ่3 การก่อสรา้ง การสญัจร

ต.นาไหม อ.บา้นดุง ไป-มา

จ.อดุรธานี

18 ถนนลาดยางจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมี ก่อสรา้งถนนลาดยาง         5,000,000        5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

นาขี้นาค-บา้นหนอง ความสะดวกในการ จากบา้นนาขี้นาค ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

สองหอ้ง(เพิม่เตมิ) สญัจรไป- มา หมูท่ี ่3 ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี ไป-มา ภาครฐัอืน่

-บา้นหนองสองหอ้ง

ต.บา้นดุง อ.บา้นดุง

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ถนนคอนกรตีจากแยก เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งถนน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

กดุดู่นาไหม - คาํลอ้ม ความสะดวกในการ คอนกรตีจากแยกกดุดู่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

สญัจรไป- มา นาไหม-คาํลอ้ม หมูท่ี ่4 การก่อสรา้ง การสญัจร

ต.นาไหม อ.บา้นดุง ไป-มา

จ.อดุรธานี

20 ถนนปลอดฝุ่ นภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนปลอด        400,000       400,000        400,000        400,000        400,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่3 สะดวกในการสญัจร ฝุ่ นภายในหมูบ่า้น ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ไป- มา นาขี้นาคหมูท่ี ่3 การก่อสรา้ง การสญัจร

ต.นาไหม อ.บา้นดุง ไป-มา

จ.อดุรธานี

21 ถนนปลอดฝุ่ น หมูท่ี ่6 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนปลอด      2,000,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000 ระยะทางถนน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นวงัคางฮูง หมูท่ี ่6 สะดวกในการสญัจร ฝุ่ น จากบา้นวงัคางฮูง ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน

- บา้นเมอืงนาซาํ หมูท่ี ่10 ไป- มา หมูท่ี ่6 - บา้นเมอืง ก่อสรา้ง การสญัจร

นาซาํหมูท่ี ่10 ไป-มา
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการกอ่สรา้งถนน เพ่ือใหป้ระชาชนมี เพ่ือกอ่สรา้งถนน       10,000,000       10,000,000        10,000,000        10,000,000       10,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั สว่นโยธา

ลาดยางจากบา้นสวุอ ความสะดวกในการ ลาดยางจากบา้นสวุอ ถนนที่ไดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

หมู่ที่ 8 - แยกบา้น สญัจรไป- มา หมู่ที่ 8 - แยกบา้น การกอ่สรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

ทุ่งกวา้งพฒันา หมู่ที่ 13 ทุ่งกวา้งพฒันา ภาครฐัอืน่

หมู่ที่ 13 ต.นาไหม 

อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี

23 ถนนคอนกรตี หมูท่ี ่8 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นนางหลาย - สะดวกในการสญัจร คอนกรตีจากบา้น ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

หนองซกัซิน่ ไป- มา นางหลาย- หนอง การก่อสรา้ง การสญัจร

ซกัซิน่ ต.นาไหม ไป-มา

อ.บา้นดุงจ.อดุรธานี

24 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยาง    12,000,000    12,000,000    12,000,000    12,000,000    12,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลาดยางจากบา้นเมอืง สะดวกในการสญัจร จากบา้นเมอืงนาซาํ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

นาซาํ หมูท่ี ่10 ต.นาไหม - ไป- มา หมูท่ี ่10 ต.นาไหม  การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

บา้นปอพาน ต.บา้นดุง  -บา้นปอพาน ต.บา้นดุง ไป-มา ภาครฐัอืน่

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี  จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ซ่อมสรา้งถนน หมูท่ี ่10 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ตดัถนนจากโรงเรยีน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากโรงเรยีนบา้นเมอืงนาซาํ สะดวกในการสญัจร เมอืงนาซาํ ต.นาไหม- ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ต.นาไหม - บา้นปอพาน ไป- มา บา้นปอพาน ต.บา้นดุง  การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

ต.บา้นดุง จ.อดุรธานี จ.อดุรธานี ไป-มา ภาครฐัอืน่

26 โครงการขยายผวิจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ขยายผวิจราจรถนน        350,000       350,000        350,000        350,000        350,000 ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกในการสญัจร คอนกรตีเสรมิเหลก็ภาย ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ภายในหมูบ่า้น บา้นกดุดู่ ไป- มา ในหมูบ่า้น บา้นกดุดู่ การขยาย การสญัจร

หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่4 ความกวา้งผวิ

จราจร 2 เมตร ยาว 

247 เมตร และความ

กวา้ง 1 เมตร ยาว 247

เมตร 

27 โครงการก่อสรา้งถนนคอน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน        250,000       250,000        250,000        250,000        250,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

กรตีจากบา้นนายเมา-แยก สะดวกในการสญัจร คอนกรตีพื้นที ่หมูท่ี ่5  ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

บา้นนายทองใส หมูท่ี ่5 ไป- มา ต.นาไหมอ.บา้นดุง การก่อสรา้ง การสญัจร

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสรา้งถนนคอน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน        250,000       250,000        250,000        250,000        250,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

กรตีจากบา้นนายสาคร- สะดวกในการสญัจร คอนกรตีพื้นที ่หมูท่ี ่5  ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ดอนปู่ตาหมูท่ี ่5 ไป- มา ต.นาไหม อ.บา้นดุง การก่อสรา้ง การสญัจร

จ.อดุรธานี

29 โครงการก่อสรา้งถนนคอน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน      1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

กรตีจากลาํหว้ยนาแค-บา้น สะดวกในการสญัจร คอนกรตีจากลาํหว้ย ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

โนนนาแค หมูท่ี ่6 ไป- มา นาแคพื้นที ่หมูท่ี ่6 การก่อสรา้ง การสญัจร

ต.นาไหมอ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี-บา้นโนน

นาแค ระยะทาง 

400 เมตร
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ดพือ่ก่อสรา้งถนน      1,000,000     1,000,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คอนกรตีจาํลาํหว้ยนาแค- สะดวกในการสญัจรไป- คอนกรตีจากลาํหว้ย ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

บา้นโนนนาแค มา นาแค พื้นทีห่มูท่ี ่6 การก่อสรา้ง การสญัจร

ต.นาไหม อ.บา้นดุง

จ.อดุรธานี-บา้นโนน

นาแค ระยะทาง 

1 กโิลเมตร

31 โครงการตดัถนนเพือ่การ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ตดัถนนเพือ่การ      1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

เกษตรจากโรงเรยีน-ถนน สะดวกในการสญัจร เกษตรจากโรงเรยีน- ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

หนองออ้ หมูท่ี ่7 ไป- มา ถนนหนองออ้พื้นที ่ การก่อสรา้ง การสญัจร

หมูท่ี ่7  ต.นาไหม 

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

32 ถนนคอนกรตี หมูท่ี ่7 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนคอน        700,000       700,000        700,000        700,000        700,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นนางแมว ทาส ี- สะดวกในการสญัจร กรตี หมูท่ี ่7 ต.นาไหม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

วดัป่านาคาํวงั ไป- มา อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี การก่อสรา้ง การสญัจร

-77-



3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ถนนปลอดฝุ่ น หมูท่ี ่7 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนปลอด    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นนาคาํวงั หมูท่ี ่7- สะดวกในการสญัจร ฝุ่ น หมูท่ี ่7 จากบา้น ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

บา้นนาด ีต.นาคาํ ไป- มา นาคาํวงั หมูท่ี ่7  การก่อสรา้ง การสญัจร

ต.นาไหม - บา้นาด ี

ต.นาคาํ อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี

34 โครงการก่อสรา้งถนนคอน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน        300,000       300,000        300,000        300,000        300,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

กรตีเสรมิเหลก็จากประตู สะดวกในการสญัจร คอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

โรงเรยีน-บา้นนายบาํเพญ็ ไป- มา พื้นที ่หมูท่ี7่  ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

หมูท่ี ่7 อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

-บา้นโนนนาแค

35 ถนนปลอดฝุ่ น หมูท่ี ่9 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนปลอด        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นแสนอดุม หมูท่ี ่9- สะดวกในการสญัจร จากบา้นแสนอดุม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

บา้นเมอืงนาซาํ หมูท่ี ่10 ไป- มา หมูท่ี ่9 บา้นเมอืงนาซาํ การก่อสรา้ง การสญัจร

หมูท่ี ่10 ต.นาไหม 

อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ซ่อมแซมถนน        400,000       400,000        400,000        400,000        400,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 สะดวกในการสญัจร คอนกรตีภายในหมูบ่า้น ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ไป- มา หมูท่ี ่9 ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

37 ถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนคอน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 สะดวกในการสญัจร กรตี หมูท่ี ่6 ต.นาไหม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ไป- มา อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

ไป-มา ภาครฐัอืน่

ถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนคอน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่12 สะดวกในการสญัจร กรตี หมูท่ี ่12 ต.นาไหม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ไป- มา อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

ไป-มา ภาครฐัอืน่

38 ถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนคอน        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่13 สะดวกในการสญัจร กรตี หมูท่ี ่13 ต.นาไหม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ไป- มา อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

ไป-มา ภาครฐัอืน่
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ซ่อมแซมถนนลูกรงั เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ซ่อมแซมถนนลูกรงั        400,000       400,000        400,000        400,000        400,000 ระยะทางทีม่ี ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

เพือ่การเกษตร(บา้นตอ้น) สะดวกในการสญัจร เพือ่การเกษตร การซ่อมแซม ความสะดวกใน

ไป- มา (บา้นตอ้น) หมูท่ี ่2 ถนนลูกรงั การสญัจร

ไป-มา

40 โครงการตดัถนนเพือ่การ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ตดัถนนเพือ่        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

เกษตรจากบา้นนายบาํรุง สะดวกในการสญัจร การเกษตรพื้นที ่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

กองสุวรรณ หมูท่ี ่8 ถงึ ไป- มา หมูท่ี ่8 ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

ถนนนาไหม-กดุดู่ อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

41 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน        800,000       800,000        800,000        800,000        800,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ปลอดฝุ่ นจากบา้นนางสมด ี สะดวกในการสญัจร ปลอดฝุ่ นพื้นที ่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

โคตรปตัถาถงึบา้นนาย ไป- มา หมูท่ี ่12  ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

วาสนา ดวงดุ หมูท่ี ่12 อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

42 ถนนปลอดฝุ่ นจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน        800,000       800,000        800,000        800,000        800,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

โรงเรยีนบา้นวงัคางฮูง- สะดวกในการสญัจร ปลอดฝุ่ นพื้นที ่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

วดัป่าสถติยธ์รรม หมูท่ี ่6 ไป- มา หมูท่ี ่6  ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ถนนลาดยางภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่11 สะดวกในการสญัจร ลาดยางพื้นที ่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ไป- มา หมูท่ี ่11  ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

44 ถนนปลอดฝุ่ นจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนน      1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ศรบีญุทนั-บา้นหนอง สะดวกในการสญัจร ปลอดฝุ่ นพื้นที ่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

สองหอ้ง ตาํบลบา้นดุง ไป- มา หมูท่ี ่11  ต.นาไหม การก่อสรา้ง การสญัจร

หมูท่ี ่11 อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

45 ถนนปลอดฝุ่ น หมูท่ี ่11 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งถนนปลอด        900,000       900,000        900,000        900,000        900,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

จากบา้นนายประเพยีร สะดวกในการสญัจร ฝุ่ น หมูท่ี ่11 จากบา้น ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

โทหา- บา้นโนนประเสรฐิ ไป - มา นายประเพยีร โทหา- การก่อสรา้ง การสญัจร

บา้นโนนประเสรฐิ ไป-มา

หมูท่ี ่12
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ตดัถนนรอบคาํอเีกง้ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ตดัถนนรอบคาํอเีกง้        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

หมูท่ี ่11 สะดวกในการสญัจร หมูท่ี ่11 ต.นาไหม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ไป - มา อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี การก่อสรา้ง การสญัจร

ไป-มา

47 โครงการตดัถนนใหมร่อบ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ตดัถนนใหมร่อบ        500,000        500,000        500,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่13 สะดวกในการสญัจร หมูบ่า้นพื้นทีห่มูท่ี ่13 ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน

ไป - มา ต.นาไหมอ.บา้นดุง การก่อสรา้ง การสญัจร

จ.อดุรธานี ไป-มา

48 ถนนลาดยางจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ก่อสรา้งถนนลาดยาง    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คาํลอ้ม หมูท่ี ่4 -บา้น สะดวกในการสญัจร จากบา้นคาํลอ้ม  ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

หนองสองหอ้ง ไป- มา หมูท่ี ่4 ต.นาไหม - การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

บา้นหนองสองหอ้ง ไป-มา ภาครฐัอืน่

ต.บา้นดุง อ.บา้นดุง

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ก่อสรา้งถนนปลอดฝุ่ นจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ก่อสรา้งถนนปลอดฝุ่ น      5,000,000     5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

นาขี้นาค หมูท่ี ่3 สะดวกในการสญัจร จากบา้นนาขี้นาค ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

- เทพเทวี ไป- มา ต.นาไหม อ.บา้นดุง การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

จ.อดุรธานี - ทางแยก ไป-มา ภาครฐัอืน่

บา้นเทพเทว ีต.ถ่อน-

นาลบั อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี

50 ก่อสรา้งถนนลาดยางจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ก่อสรา้งถนนปลอดฝุ่ น       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ผึ้ง หมูท่ี ่2 - บา้น สะดวกในการสญัจร จากบา้นผึ้ง ต.นาไหม ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ตอ้นเหนือ ไป- มา อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี การก่อสรา้ง การสญัจร /หน่วยงาน

- บา้นตอ้นเหนือ ไป-มา ภาครฐัอืน่

ต.นาหนงั อ.โพนพสิยั

จ.หนองคาย
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนสายหลกั          57,875          57,875           57,875           57,875          57,875  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงั สายบา้นทุ่งกวา้ง สะดวกในการสญัจร บา้นวงัคางฮูง บา้นผึ้ง ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

หมูท่ี ่13 ถงึถนนสาย ไป- มา ความกวา้ง 6 เมตร การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

วงัคางฮูง-บา้นผึ้ง ยาว 500 เมตร ไป-มา ภาครฐัอืน่

52 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนลูกรงั          57,875          57,875           57,875           57,875          57,875  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงั แยกบา้นโนน สะดวกในการสญัจร สายแยกบา้นโนน- ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ประเสรฐิ หมูท่ี ่12 - ไป- มา ประเสรฐิ หมูท่ี ่12 - การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

บา้นศรบีญุทนั หมูท่ี ่11 บา้นศรบีญุทนั หมูท่ี ่11 ไป-มา ภาครฐัอืน่

ถงึลาํหว้ยโสกหม ูความ

กวา้งผวิจราจร 6 เมตร

ยาว 500 เมตร 
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนลูกรงั          57,875          57,875           57,875           57,875          57,875  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงัจากทางแยกถนน สะดวกในการสญัจร จากทางแยกถนนสาย ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

สรา้งคอม-บา้นชยั ถงึ ไป- มา สรา้งคอมถงึลาํหว้ย การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

ลาํหว้ยคาํขา่ หมูท่ี ่7 คาํขา่บา้นนาคาํวงั ไป-มา ภาครฐัอืน่

หมูท่ี ่7ความกวา้งผวิ

จราจร 6 เมตร ยาว 

500 เมตร

54 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนลูกรงั         75,019         75,019         75,019         75,019         75,019  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงัจากแยกถนนสรา้ง สะดวกในการสญัจร จากแยกถนนสาย ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

คอม-บา้นชยั ถงึบา้นนาง ไป- มา สรา้งคอม - บา้นชยั การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

อพุา ทาด ีหมุท่ี ่6 ความกวา้งผวิจราจร ไป-มา ภาครฐัอืน่

6 เมตร ยาว 400 เมตร

พรอ้มลงท่อขนาด 0.60

x1.00 เมตร จาํนวน

8 ท่อน 
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนลูกรงั         57,875         57,875         57,875         57,875         57,875  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงัสายบา้นนาขี้นาค สะดวกในการสญัจร สายบา้นนาขี้นาค หมูท่ี3่ ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

หมูท่ี ่3 - บา้นหนอง ไป- มา -บา้นหนองสองหอ้ง การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

สองหอ้ง ความกวา้งผวิจราจร ไป-มา ภาครฐัอืน่

4 เมตร ยาว 400 เมตร

56 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนลูกรงัสาย         67,521         67,521         67,521         67,521         67,521  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงัสายแยกบา้นสุวอ สะดวกในการสญัจร แยกบา้นสุวอ-บา้นผึ้ง ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

-บา้นผึ้ง ไปหนองซกัซิน่ ไป- มา ไปหนองซกัซิน่ความ การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

กวา้งผวิจราจร 6 เมตร ไป-มา ภาครฐัอืน่

ยาว300 เมตร ปรมิาตร

ดนิถม 420 ลูกบากศ์

เมตร 
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมถนนลูกรงั         67,521         67,521         67,521         67,521         67,521  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลูกรงัสายบา้นผึ้ง-บา้น สะดวกในการสญัจร สายบา้นผึ้ง-บา้นตอ้น ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

ตอ้นเหนือ ถงึโนนกิฟ๊ ไป- มา เหนือ ถงึกิฟ๊นาไหม การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

นาไหม ความกวา้งผวิจราจร ไป-มา ภาครฐัอืน่

6 เมตร ยาว 800 เมตร

พรอ้มเกรด

58 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมแซมคอสะพานบา้น         10,569         10,569         10,569         10,569         10,569  ระยะทาง ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

คอสะพานบา้นกดุดู่ลาํหว้ย สะดวกในการสญัจร กดุดู่ลาํหว้ยวงัยาว  ถนนทีไ่ดร้บั ความสะดวกใน /อบจ. 

วงัยาว หมูท่ี ่4 ไป- มา หมูท่ี ่4 ความกวา้งผวิ การซ่อมแซม การสญัจร /หน่วยงาน

จราจร 6 เมตร ยาว ไป-มา ภาครฐัอืน่

800 เมตร

59 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 ระยะทางถนน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ถนนลูกรงัสายดอนปู่ตา สะดวกในการสญัจร ลูกรงัสายดอนปู่ตา ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน /อบจ. 

หมูท่ี ่3 ไป- มา บา้นนาขี้นาค หมูท่ี ่3 ปรบัปรุง การสญัจร /หน่วยงาน

ตาํบลนาไหม อาํเภอ ซ่อมแซม ไป-มา ภาครฐัอืน่

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 ระยะทางถนน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ถนนลูกรงัภายในหมูบ่า้น สะดวกในการสญัจร ลูกรงัภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน /อบจ. 

หมุท่ี ่5 ไป- มา บา้นท่าบอ่ยาง หมูท่ี ่5 ปรบัปรุง การสญัจร /หน่วยงาน

ตาํบลนาไหม อาํเภอ ซ่อมแซม ไป-มา ภาครฐัอืน่

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

61 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 ระยะทางถนน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ถนนลูกรงัภายในหมูบ่า้น สะดวกในการสญัจร ลูกรงัภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน /อบจ. 

หมูท่ี ่7 ไป- มา บา้นนาคาํวงั หมูท่ี ่7 ปรบัปรุง การสญัจร /หน่วยงาน

ตาํบลนาไหม อาํเภอ ซ่อมแซม ไป-มา ภาครฐัอืน่

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

62 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 ระยะทางถนน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ถนนลูกรงัภายในหมูบ่า้น สะดวกในการสญัจร ลูกรงัภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน /อบจ. 

หมูท่ี ่8 ไป- มา บา้นสุวอ หมูท่ี ่8 ตาํบล ปรบัปรุง การสญัจร /หน่วยงาน

นาไหม อาํเภอบา้นดุง ซ่อมแซม ไป-มา ภาครฐัอืน่

จงัหวดัอดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 ระยะทางถนน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ถนนลูกรงัภายในหมูบ่า้น สะดวกในการสญัจร ลูกรงัภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกใน /อบจ. 

หมูท่ี ่9 ไป- มา บา้นแสนอดุม หมูท่ี ่9 ปรบัปรุง การสญัจร /หน่วยงาน

ตาํบลนาไหม อาํเภอ ซ่อมแซม ไป-มา ภาครฐัอืน่

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี

64 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนมลีาน ปรบัปรุงซ่อมแซมลาน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 ขนาดของลาน ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลานตากพชืผลทางการ ไวต้ากพชืผลทางการ ตากพชืผลทางการ ทีม่กีารปรบั ความสะดวก / อบจ.

เกษตร หมูท่ี ่1 เกษตรในฤดูเก็บเกี่ยว เกษตร หมูท่ี ่1 ตาํบล ปรุงซ่อมแซม ในการตากพชืผล /ภาครฐัอืน่

นาไหม อาํเภอบเนดุง ทางการเกษตร

จงัหวดัอดุรธานี ในฤดูเก็บเกี่ยว

65 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั ปรบัปรุงซ่อมแซมลาน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ลานตลาดนดัชมุชน ความสะดวกสบายในการ ตลาดนดัชมุชน บา้น ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกสบาย / อบจ.

หมูท่ี ่10 ในการใชส้ถานทีต่ลาดนดั เมอืงนาซาํ หมูท่ี ่10 ปรบัปรุง ในการใชพ้ื้นที่ /ภาครฐัอืน่

ไวแ้ลกเปลีย่นสนิคา้และ ตาํบลนาไหม อาํเภอ ตลาดนดั ตลาดชมุชน

พชืผลทางการเกษตร บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชมุชน
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั ปรบัปรุงซ่อมแซมลาน        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

อาคารตลาดนดัชมุชน ความสะดวกสบายในการ ตลาดนดัชมุชน บา้น ทีไ่ดร้บัการ ความสะดวกสบาย / อบจ.

หมูท่ี ่11 ในการใชส้ถานทีต่ลาดนดั เมอืงนาซาํ หมูท่ี ่10 ปรบัปรุง ในการใชพ้ื้นที่ /ภาครฐัอืน่

ไวแ้ลกเปลีย่นสนิคา้และ ตาํบลนาไหม อาํเภอ ตลาดนดั ตลาดชมุชน

พชืผลทางการเกษตร บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชมุชน

67 โครงการก่อสรา้งราง เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งรางระบาย        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทางทีม่ี ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ระบายนํา้รูปตวัยูภายใน สะดวกในการสญัจร นํา้รูปตวัยูจากแยกศาลา วางราง ความสะดวก

หมูบ่า้น หมูท่ี ่1 ไป-มา กลางบา้น-ลาํหว้ย ระบายนํา้ ในการสญัจร

วงัยาวพื้นทีห่มูท่ี ่2 ไป-มา

ต.นาไหม อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี

68 โครงการก่อสรา้งราง เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งรางระบาย        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทางทีม่ี ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ระบายนํา้รูปตวัยูภายใน สะดวกในการสญัจร นํา้รูปตวัยูจากแยกศาลา วางราง ความสะดวก

หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 ไป-มา กลางบา้น-ลาํหว้ยวงั ระบายนํา้ ในการสญัจร

ยาวพื้นทีห่มูท่ี ่2 ไป-มา

ต.นาไหม อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการก่อสรา้งราง เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งรางระบาย        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทางทีม่ี ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ระบายนํา้รูปตวัยูภายใน สะดวกในการสญัจร นํา้รูปตวัยูจากแยกศาลา วางราง ความสะดวก

หมูบ่า้น หมูท่ี ่3 ไป-มา กลางบา้น-ลาํหว้ย ระบายนํา้ ในการสญัจร

วงัยาวพื้นทีห่มูท่ี ่2 ไป-มา

ต.นาไหม อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี

70 โครงการก่อสรา้งราง เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม เพือ่ก่อสรา้งรางระบาย        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทางทีม่ี ประชาชนไดร้บั ส่วนโยธา

ระบายนํา้รูปตวัยูภายใน สะดวกในการสญัจร นํา้รูปตวัยูจากแยกศาลา วางราง ความสะดวก

หมูบ่า้น หมูท่ี ่4 ไป-มา กลางบา้น-ลาํหว้ยวงั ระบายนํา้ ในการสญัจร

ยาวพื้นทีห่มูท่ี ่4 ไป-มา

ต.นาไหม อ.บา้นดุง 

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการกอ่สรา้งราง เพ่ือป้องกนัน้ําท่วมขงั พ้ืนที่  หมู่ที่ 8        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ระยะทางที่ ประชาชนมี สว่นโยธา

ระบายน้ํารูปตวัยูภายใน แกไ้ขปญัหาความเดือด ต.นาไหม อ.บา้นดงุ กอ่สรา้งราง ความสะดวก

หมู่บา้น หมู่ที่ 8 รอ้นของประชาชน จ.อดุรธานี กอ่สรา้ง ระบายน้ํา ในการสญัจร

รางระบายน้ํา(แบบ ไป - มา

แรงดึง) ความกวา้ง 

0.60 เมตร ลกึ 0.58 

เมตร ยาว 400 เมตร

72 โครงการกอ่สรา้งราง เพ่ือใหป้ระชาชนมี พ้ืนที่  หมู่ที่ 9        800,000        800,000        800,000        800,000        800,000 ระยะทางที่ ประชาชนมี สว่นโยธา

ระบายน้ํารูปตวัยูภาย ความสะดวกในการ ต.นาไหม อ.บา้นดงุ กอ่สรา้งราง ความสะดวก

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 สญัจร ไป - มา จ.อดุรธานี กอ่สรา้ง ระบายน้ํา ในการสญัจร

รางระบายน้ํา(แบบ ไป - มา

แรงดึง) ความกวา้ง 

0.60 เมตร ลกึ 0.58 

เมตร ยาว 210 เมตร
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 โครงการกอ่สรา้งราง เพ่ือใหป้ระชาชนมีความ พ้ืนที่  หมู่ที่ 11        700,000        700,000        700,000        700,000        700,000 ระยะทางที่ ประชาชนมี สว่นโยธา

ระบายน้ํารูปตวัยูภาย สะดวกในการสญัจร ต.นาไหม อ.บา้นดงุ กอ่สรา้งราง ความสะดวก

ในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 ไป - มา จ.อดุรธานี กอ่สรา้ง ระบายน้ํา ในการสญัจร

รางระบายน้ํา(แบบ ไป - มา

แรงดึง) ความกวา้ง 

0.60 เมตร ลกึ 0.58 

เมตร ยาว 200 เมตร

74 โครงการกอ่สรา้งราง เพ่ือใหป้ระชาชนมี พ้ืนที่  หมู่ที่ 12        470,000        470,000        470,000        470,000        470,000 ระยะทางที่ ประชาชนมี สว่นโยธา

ระบายน้ํารูปตวัยูภายใน ความสะดวกในการ ต.นาไหม อ.บา้นดงุ กอ่สรา้งราง ความสะดวก

หมู่บา้นหมู่ที่ 12  จาก สญัจรไป - มา จ.อดุรธานี กอ่สรา้ง ระบายน้ํา ในการสญัจร

บา้นนายไสว ทะสา รางระบายน้ํา(แบบ ไป - มา

ถงึ บา้นนางสภุาพร แรงดึง) ความกวา้ง 

พิมพาเรอื 0.60 เมตร ลกึ 0.58 

เมตร ยาว 200 เมตร

75 โครงการก่อสรา้งหอถงั เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งหอถงั        800,000       800,000        800,000        800,000        800,000 หอถงัเหลก็ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา

เหลก็ประปาแชมเปน มนีํา้ไวใ้ชอ้ปุโภค เหลก็ประปาแชมเปน ประปา อปุโภค

หมูท่ี ่6 หมูท่ี ่5กวา้ง 4 เมตร แชมแปน

ยาว 210 เมตร
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการขดุลอกสระนํา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งหอถงั        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000 ขดุลอกสระนํา้ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา

หนองประมง บา้นนาคาํวงั มนีํา้ไวใ้ชอ้ปุโภค เหลก็ประปาแชมเปน หนองประมง อปุโภคและทาํการ

หมูท่ี ่7 กวา้ง 30 เมตร ยาว การสญัจร

45 เมตร ไป-มา

77 โครงการก่อสรา้งหอถงั เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ก่อสรา้งหอถงั        800,000       800,000        800,000        800,000        800,000 หอถงัเหลก็ ประชาชนมนีํา้ไว ้ ส่วนโยธา

เหลก็ประปาแชมเปน มนีํา้ไวใ้ชอ้ปุโภค เหลก็ประปาแชมเปน ประปา อปุโภคและทาํการ

หมูท่ี ่10 หมูท่ี ่10 กวา้ง 30 แชมแปน เกษตรเพยีงพอ

เมตร ยาว 45 เมตร แก่ความตอ้งการ

78 โครงการก่อสรา้งระบบ เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ เพือ่ก่อสรา้งระบบ      1,200,000     1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000 ประปา ประชาชนมนีํา้ ส่วนโยธา/ 

ประปาพลงังานแสงอาทติย์ ไวอ้ปุโภค ประปาพลงังานแสง พลงังานแสง ไวใ้ชอ้ปุโภค หน่วยงาน

หมูท่ี ่8 อาทติย ์หมูท่ี ่8 อาทติย์ ภาครฐัอืน่

ต.นาไหม อ.บา้นดุง

จ.อดุรธานี
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 โครงการตดิต ัง้หอถงั เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ โครงการตดิต ัง้หอถงั        120,000       120,000        120,000        120,000        120,000 ระยะทางที่ ประชาชนมี ส่วนโยธา

บาดาล หมูท่ี ่11 ไวอ้ปุโภค-บรโิภค บาดาล บา้นศรบีญุทนั ก่อสรา้งราง ความสะดวก

หมูท่ี ่11 ตามแบบกรม ระบายนํา้ ในการสญัจร

ทรพัยากรธรณีขนาด ไป - มา

12 ลูกบาศกเ์มตร

เพือ่ใชท้ดแทนของเดมิ

ทีช่าํรุดขึ้นสนิม มรีอยรัว่

80 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า        200,000       200,000        200,000        200,000        200,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

บา้นนาไหม หมูท่ี ่1 ไฟฟ้าใชอ้ย่างพอเพยีง แรงตํา่ บา้นนาไหม ทีม่กีารขยาย ใชอ้ย่งพอเพยีง

หมูท่ี ่1 เขตไฟฟ้า

81 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ใหป้ระชาชนมี เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

บา้นกดุดู่ หมูท่ี ่4 ไฟฟ้าใชอ้ย่างพอเพยีง แรงตํา่ บา้นกดุดู่ ทีม่กีารขยาย ใชอ้ย่งพอเพยีง

หมูท่ี ่4 เขตไฟฟ้า
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 ไฟฟ้า-ประปา ศาลา เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ื ่1        100,000       100,000        100,000        100,000        100,000  จาํนวน ประชาชนมี ส่วนโยธา

พกัญาต ิหมูท่ี ่1 ใชเ้วลาประกอบพธิกีรรม บา้นนาไหม จดุทีม่ี ไฟฟ้าใชอ้ย่าง

ต.นาไหม อ.บา้นดุง การตดิต ัง้ พอเพยีง

จ.อดุรธานี ไฟฟ้า

83 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่ เพ่ือใหป้ระชาชนมี พ้ืนที่ หมู่ที่ 6        300,000        300,000        600,000        600,000        600,000  ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า สว่นโยธา

หมู่ที่ 6 จากวงัคางฮงู – ไฟฟ้าใชอ้ย่างพอเพียง ต.นาไหม อ.บา้นดงุ ที่มีการขยาย ใชอ้ย่งพอเพียง

ทุ่งกวา้งพฒันา จ.อดุรธานี เขตไฟฟ้า

84 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 เพ่ือใหป้ระชาชนมี พ้ืนที่ หมู่ที่ 6        300,000        300,000        600,000        600,000        600,000  ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า สว่นโยธา

จากบา้นนางเดือน – ไฟฟ้าใชอ้ย่างพอเพียง ต.นาไหม อ.บา้นดงุ ที่มีการขยาย ใชอ้ย่งพอเพียง

บา้นนายสวาท อปุมา จ.อดุรธานี เขตไฟฟ้า
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ี ่2        300,000       300,000        300,000        300,000        300,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

จากบา้นนายวริตัน ์คาํม ี- ใชอ้ย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารขยาย ใชอ้ย่งพอเพยีง

วดัโนนสวรรค ์หมูท่ี ่2 จ.อดุรธานี เขตไฟฟ้า

86 โครงการไฟฟ้าเพือ่การ เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ี ่4        300,000       300,000        300,000        300,000        300,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

เกษตรจากกดุดู่ - คาํลอ้ม ใชอ้ย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารขยาย ใชอ้ย่งพอเพยีง

และกดุดู่ - เมอืงนาซาํ จ.อดุรธานี เขตไฟฟ้าเพือ่

การเกษตร

87 ขยายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ี ่7         300,000       300,000        600,000        600,000        600,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

จากบา้นนาคาํวงั - บา้น ใชอ้ย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารตดิต ัง้ ใชอ้ย่งพอเพยีง

นาดี จ.อดุรธานี ไฟฟ้าเพือ่

การเกษตร
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การ เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ี ่8        300,000       300,000        300,000        300,000        300,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

เกษตรจากนานายสนอง- ใชอ้ย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารตดิต ัง้ ใชอ้ย่งพอเพยีง

ดอนแดง หมูท่ี ่8 จ.อดุรธานี ไฟฟ้าเพือ่

การเกษตร

89 ไฟฟ้าเพือ่การเกษตรจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ี ่11        600,000       600,000        600,000        600,000        600,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

บา้นศรบีญุทนั - บา้น ใชอ้ย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารตดิต ัง้ ใชอ้ย่งพอเพยีง

หนองสองหอ้ง จ.อดุรธานี ไฟฟ้าเพือ่

การเกษตร

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า พื้นที ่หมูท่ี ่12        400,000       400,000        400,000        400,000        400,000  ระยะทาง ประชาชนมไีฟฟ้า ส่วนโยธา

หมูท่ี ่12 จาก ใชอ้ย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง ทีม่กีารขยาย ใชอ้ย่งพอเพยีง

1. บา้นนายประเสรฐิ จ.อดุรธานี เขตไฟฟ้า

บรรเทาพษิ ถงึลาํหว้ยบา้น

สระแกว้

2. บา้นนายบรรจง 

พมิพป์ระเสรฐิ ถงึบา้นนาย

แสวง บญุกอง
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. บา้นนางประทมุ ธงชยั

ถงึบา้นนางมะรษิา ธงชยั

91 โครงการก่อสรา้งประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ เพือ่ก่อสรา้งประปา      1,500,000     1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000  จาํนวน ประชาชนมนีํา้ ส่วนโยธา

ภายในหมุบ่า้น แห่งที ่3 ประปาใชใ้นการ ภายในหมูบ่า้นแห่งที ่2 ประปาภายใน ในการอปุโภค- / อบจ.

หมูท่ี ่2 อปุโภค-บรโิภค พื้นที ่หมูท่ี ่2 ต.นาไหม หมูบ่า้น บรโิภค /ภาครฐัอืน่

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี อย่างเพยีงพอ

92 โครงการก่อสรา้งระบบ เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ เพือ่ก่อสรา้งระบบ      1,500,000     1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000  ระยะทางที ่ ประชาชนมนีํา้ใน ส่วนโยธา

ประปาแห่งที ่2 หมูท่ี ่6 ประปาใชก้นัอย่าง ประปาภายแห่งที ่2. มกีารเปลีย่น การอปุโภค

เพยีงพอ หมูท่ี ่6  ต.นาไหม ท่อประปา อย่างเพยีงพอ

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี

93 เปลีย่นท่อนาํประปาและ เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ พื้นที ่หมูท่ี ่9        500,000       500,000        500,000        500,000        500,000  ระยะทางทีม่ ี ประชาชนมนีํา้ใน ส่วนโยธา

ขยายเขตประปาภายใน ประปาใชก้นัอย่าง ต.นาไหม อ.บา้นดุง การเปลีย่นท่อ การอปุโภค

หมูบ่า้นพรอ้มเครื่องกรอง เพยีงพอ จ.อดุรธานี ประปา อย่างเพยีงพอ

หมูท่ี ่9
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 ตดิต ัง้หอถงัประปาภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ เพือ่ตดิต ัง้หอถงัประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จาํนวน ประชาชนมนีํา้ ส่วนโยธา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่13 ประปาใชใ้นการ ภายในหมูบ่า้น พื้นที ่ หอถงัประปา ในการอปุโภค- / อบจ.

อปุโภค-บรโิภค หมูท่ี ่13 ต.นาไหม ทีม่กีารตดิต ัง้ บรโิภค /ภาครฐัอืน่

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี อย่างเพยีงพอ

95 ขยายเขตประปาจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ เพือ่ขยายเขตประปา        400,000       400,000        400,000        400,000        400,000 ระยะทางทีม่ี ประชาชนมนีํา้ใน ส่วนโยธา

บา้นนายทองมา ประปาใชก้นัอย่าง จากบา้นนายทองมา การขยาย การอปุโภค / อบจ.

กจิสามารถ-บา้นนาง เพยีงพอ กจิสามารถ-บา้นนาง เขตประปา อย่างเพยีงพอ /ภาครฐัอืน่

นิภาพร หมูท่ี ่10 นิภาพร หมูท่ี ่10

96 ขยายเขตประปาและ เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ํา เพ่ือขยายเขตประปา        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000 ระยะทางที่มี ประชาชนมีน้ําใน สว่นโยธา

วางท่อประปาภายใน ประปาใชก้นัอย่าง และวางท่อประปาภาย การขยาย การอปุโภค / อบจ.

หมู่บา้น หมู่ที่ 13 เพียงพอ ในหมู่บา้น หมู่ที่ 13 เขตและวาง อย่างเพียงพอ /ภาครฐัอืน่

ท่อประปา
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3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 ซ่อมแซมปรบัปรุงประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ พื้นที ่หมูท่ี ่1 - 13 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแห่ง ประชาชนมนีํา้ ส่วนโยธา

ใชใ้นการอปุโภค- บรโิภค ต.นาไหม  อ.บา้นดุง ทีม่กีารซ่อม สะอาด อปุโภค / อบจ.

อย่างเพยีงพอ จ.อดุรธานี แซมปรบัปรุง  - บรโิภคอย่าง /ภาครฐัอืน่

ประปา เพยีงพอ

98 ประปาผิวดิน เพ่ือใหป้ระชาชนมีน้ํา พ้ืนที่ หมู่ที่ 7      1,500,000     1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000 จาํนวนแห่ง ประชาชนมีน้ํา สว่นโยธา

ใชอ้ย่างเพียงพอ ต.นาไหม  อ.บา้นดงุ ที่มีการซ่อม สะอาด อปุโภค / อบจ.

จ.อดุรธานี แซมปรบัปรุง  - บรโิภคอย่าง /ภาครฐัอืน่

ประปา เพียงพอ

99 โครงการนํา้ประปาผวิดนิ เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ใช ้ พื้นที ่หมูท่ี ่1-13  13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 จาํนวนประปา ประชาชนมนีํา้ ส่วนโยธา

อย่างพอเพยีง ต.นาไหม อ.บา้นดุง  ผวิดนิ ใชอ้ย่างพอ / อบจ.

จ.อดุรธานี เพยีง /ภาครฐัอืน่

รวม 99  โครงการ - -      149,492,130      149,492,130      149,492,130      149,492,130      149,492,130 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 1  การสรา้งความเขม้แข็งในสงัคมเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี แบบ ผ. 02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 ดา้นการยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงอตัลกัษณ์ดา้นอารยธรรม ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมและประเพณี

   ของอนุภมูิภาคกลุม่แม่น้ําโขง

4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัสารอาหาร ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อน 5,950,000 6,000,000 6,200,000 6,400,000 6,900,000  จาํนวนคร ัง้ต่อปี เดก็มสุีขภาพแขง็แรงมี สาํนกังาน

ครบถว้นและเพยีงพอ วยัเรยีน  จาํนวน  ในการเบกิจ่าย ความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้ ปลดั 

9 ศูนย ์และโรงเรยีน

ท ัง้ 7  แห่ง

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัสารอาหาร ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อน 5,228,240 5,400,000 5,600,000 5,800,000 6,000,000  จาํนวนคร ัง้ต่อปี เดก็มสุีขภาพแขง็แรงมี สาํนกังาน

ครบถว้นและเพยีงพอ วยัเรยีน จาํนวน 9  ศูนย์  ในการเบกิจ่าย ความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้ ปลดั 

และโรงเรยีน 7 แห่ง

3 ค่าจดัซื้อวสัดุ อปุกรณก์าร เพือ่พฒันาศกัยภาพของ ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยั 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  จาํนวนคร ัง้ต่อปี เดก็มศีกัยภาพในการ สาํนกังาน

ศึกษาพฒันาเดก็เลก็ก่อน เดก็ก่อนวยัเรยีน เรยีน จาํนวน 9 ศูนย์  ในการเบกิจ่าย เรยีนรู ้ ปลดั 

วยัเรยีน

4 โครงการฝึกอบรมผูดู้แล เพิม่ศกัยภาพผูดู้แลเดก็ จาํนวน 17 คน/9 ศูนย์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนครัง้ บคุลากรมปีระสทิธภิาพ สาํนกังาน

เดก็ปฐมวยั ปฐมวยั ทีม่กีารอบรม ปลดั 
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม แบบ ผ. 02

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรบัปรุงซ่อมแซมและ เพือ่ปรบัปรุงซ่อมแซมศูนย์ ปรบัปรุงซ่อมแซมพฒันา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนศูนย์ เดก็ก่อนวยัเรยีนมี สาํนกังาน

พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อน ทีม่กีาร พฒันาการทีด่ี ปลดั 

เดก็ก่อนวยัเรยีน วยัเรยีน จาํนวน ปรบัปรุง

9 ศูนย ์ ซ่อมแซม

 

6 โครงการพฒันาแหลง่ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา โรงเรยีนในพื้นทีต่าํบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนโรง เดก็สามารถปรบัตวัเขา้ สาํนกังาน

เรยีนรูป้ระชาคมอาเซยีน แหลง่เรยีนรูแ้ละเตรยีม นาไหม จาํนวน 8 แห่ง เรยีนทีม่กีาร สู่ประชาคมอาเซยีน ปลดั 

เพือ่เตรยีมความพรอ้ม ความพรอ้มเขา้สู่ประชาคม 1 โรงพยาบาลส่งเสรมิ พฒันาแหลง่ ไดเ้ป็นอย่างดี

เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน อาเซยีน สุขภาพชมุชนตาํบล เรยีนรู ้AEC

นาไหม

7 โครงการเทคอนกรตีศูนย์ เพือ่ปรบัปรุงภมูทิศันข์อง พื้นที ่หมูท่ี ่11 ต.นาไหม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนจดุที่ เดก็ก่อนวยัเรยีนมี ส่วนโยธา

พฒันาเดก็เลก็วดัศรบีญุทนั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อ.บา้นดุง จ.อดุรานี เทคอนกรตี พฒันาการทีด่ี

บาํรุงธรรม หมูท่ี ่11
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม แบบ ผ. 02

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการชวนนอ้งท่อง เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ นกัเรยีนในโรงเรยีนพื้นที ่ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จาํนวน องคค์วามรูเ้กี่ยวกบั สาํนกังาน

พพิธิภณัฑ์ เกี่ยวกบัความเป็นมา  ตาํบลนาไหม นกัเรยีน พพิธิภณัฑแ์ละแหลง่ ปลดั /

ความสาํคญับทบาทหนา้ที่ ทีเ่ขา้ร่วม มรดกโลกบา้นเชยีง สถานศึกษา

ของพพิธิภณัฑสถานแห่ง โครงการ ไดร้บัการถ่ายทอดสู่

ชาต ิบา้นเชยีง ตลอด โรงเรยีนและสถานศึกษา

จนองคค์วามรูด้า้น 

ประวตัศิาสตรโ์บราณคด ี

แก่เดก็และเยาวชนของชาติ

รวม 8  โครงการ - -     13,508,240   13,730,000   14,130,000   14,530,000   15,230,000 - - -
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบรรพชาอปุสมบท เพือ่ส่งเสรมิประเพณีการ ทกุหมูบ่า้นในตาํบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนครัง้ ประเพณีการบรรพชา สาํนกังาน

พระภกิษุสามเณรภาค บรรพชาอปุสมบทให ้ นาไหม อ.บา้นดุง  ต่อปีทีจ่ดั อปุสมบท ไดร้บั ปลดั 

ฤดูรอ้นและบวชศีลจารณีิ เยาวชนไดร้บัรูใ้นการ จ.อดุรธานี  กจิกรรม การสบืทอด 

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็ อนุรกัษแ์ละสบืทอด

พระเทพรตันราชสุดา

สยามมงกฎุราชกมุารี

2 โครงการเขา้ค่ายเยาวชน เพือ่สบืทอดพระพทุธ การเขา้ค่ายอบรมจดักจิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จาํนวนครัง้ เพือ่ส่งเสรมิให ้ สาํนกังาน

นาํคุณธรรมตามนโยบาย ศาสนาและวฒันธรรม กรรมฟงัเทศนใ์นวนั  ต่อปีทีจ่ดั ประชาชนมคุีณธรรม ปลดั 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ทีด่งีามของชาวอสีาน สาํคญัทางพระพทุธ  กจิกรรม 

อดุรธานี ศาสนาและถวายเทยีน

เขา้พรรษา

3 โครงการ ถวายตน้เทยีน เพือ่ทนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ถวายตน้เทยีนเขา้พรรษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนเป็นคนดี สาํนกังาน

ในวนัเขา้พรรษา วดั ท ัง้ 24  แห่ง   ต่อปีทีจ่ดั ปลดั 

ภายในตาํบลนาไหม  กจิกรรม 

4 โครงการอบรมผูป้ฏบิตัิ เพือ่ดาํรงพระพทุธศาสนาให ้ ผูท้ีจ่ะปฏบิตัศิาสนาพธิี          30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จาํนวนครัง้ มพีธิกีรปฏบิตัศิาสนพธิี สาํนกังาน

ดา้นศาสนาพธิกีรประจาํ มคีวามม ัน่คงดว้ยการปฏบิตัิ ประจาํตาํบล จาํนวน  ต่อปีทีจ่ดั ไดถ้กูตอ้งตามโบราณ ปลดั /

ตาํบล ศาสนพธิี 50 คน  จดัอบรมปีละ  กจิกรรม ประเพณีในระดบั หน่วยงาน

1 ครัง้ ตาํบล ภาครฐัอืน่
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอบรมคุณธรรม เพือ่ใหน้กัเรยีน  นกัศึกษา    นกัเรยีน  นกัศึกษา           50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จาํนวนครัง้ เยาวชนรูจ้กัการปฏบิตั ิ สาํนกังาน

จรยิธรรม ตระหนกัและมองเหน็คุณค่า ในพื้นที ่ต.นาไหม  ต่อปีทีจ่ดั สมาธขิ ัน้พื้นฐาน ปลดั 

ของธรรมะ จรยิธรรม อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี กจิกรรม ตระหนกัในค่านิยม

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม

สามารถนาํไปประพฤติ

ปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิ

ภาพ 

6 โครงการส่งทา้ยปีเก่าวถิ ี ส่งเสรมิใหพ้ทุธศาสนิกชน ศาสนิกชนทกุศาสนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนคน ศาสนิกชนไดร่้วม สาํนกังาน

ไทยตอ้นรบัปีใหมว่ถิพีทุธ เขา้วดัปฏบิตัธิรรมในช่วง ในจงัหวดัอดุรธานี ทีเ่ขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา ปลดั /

เทศกาลปีใหม่ กจิกรรม เพือ่เป็นสริมิงคลตอ้นรบั หน่วยงาน

รุ่งอรุณแห่งชวีติของ ภาครฐัอืน่

ประชาชนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่

7 โครงการอนุรกัษส์บืสาน เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิ ท ัง้ 13 หมูบ่า้นใน        100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จาํนวนครัง้ เกดิความสามคัคใีน สาํนกังาน

ประเพณีกวนขา้วทพิย์ ประเพณีกวนขา้วทพิยใ์ห ้ ตาํบลนาไหม  ต่อปีทีจ่ดั หมูค่ณะ นาํไปสู่หมู่ ปลดั 

ดาํรงอยู่สบืไป กจิกรรม บา้นเขม้แขง็ เมอืง

น่าอยู่ตามลาํดบั 
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จดักจิกรรมเพือ่อนุรกัษแ์ละ เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมและ จดักจิกรรมบญุบ ัง้ไฟ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  จาํนวนครัง้ การอนุรกัษ์ สาํนกังาน

ส่งเสรมิประเพณีทีด่งีาม ประเพณีทีด่งีาม ประจาํปี  ต่อปีทีจ่ดั วฒันธรรมทีด่ี ปลดั 

 กจิกรรม 

9 สนบัสนุนสภาวฒันธรรม เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุน สนบัสนุนกจิกรรมดา้น 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  จาํนวนครัง้ การอนุรกัษ์ สาํนกังาน

เพือ่การอนุรกัษส์บืสาน งานของสภาวฒันธรรม การอนุรกัษป์ระเพณีและ  ต่อปีทีจ่ดั วฒันธรรมทีด่งีาม ปลดั 

วฒันธรรม ตาํบล วฒันธรรมทีด่งีาม กจิกรรม

10 อดุหนุนจดัขบวนแห่งและ เพือ่จดัขบวนแห่งและ สนบัสนุนกจิกรรมจดั          20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จาํนวนครัง้ การอนุรกัษ์ สาํนกังาน

ร่วมกจิกรรมงานประจาํปี ร่วมกจิกรรมงานประจาํปี ขบวนแห่และร่วมกจิกรรม  ต่อปีทีอ่ดุหนุน วฒันธรรมทีด่งีาม ปลดั

ทุ่งศรเีมอืงอาํเภอบา้นดุง ทุ่งศรเีมอืงอาํเภอบา้นดุง งานประจาํปีทุ่งศรเีมอืง  ส่วนราชการ 

อาํเภอบา้นดุง อืน่

11 อดุหนุนจดังานปีเก่า - เพือ่สนบัสนุนการจดังาน อดุหนุนทีท่าํการปกครอง          30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จาํนวนครัง้ เพือ่ใหเ้กดิความสามคัคี สาํนกังาน

ตอ้นรบัปีใหม ่อาํเภอบา้นดุง ปีเก่า-ตอ้นรบัปีใหม่ อาํเภอบา้นดุง  ต่อปีทีอ่ดุหนุน ปลดั

 ส่วนราชการ 

อืน่
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการพฒันาบคุลกิภาพ เพือ่ส่งเสรมิใหบ้คุลากรทาง ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บั          30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จาํนวนครัง้ บคุลากรทางวฒันธรรม สาํนกังาน

“มารยาทไทย”  วฒันธรรม, ผูท้าํหนา้ทีใ่น ความรู ้ความเขา้ใจ และ  ทีเ่ขา้รบัการ และเครอืขา่ยทาง ปลดั /

การเผยแพร่มารยาทไทย ประสบการณ์  สามารถ อบรม วฒันธรรม มคีวามรู ้ หน่วยงาน

เดก็และเยาวชน  มคีวามรู ้ นาํไปเผยแพร่ขยายผล ความเขา้ใจเกี่ยวกบัท่า ภาครฐัอืน่

และใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์น การปฏบิตัมิารยาทไทย 

การดาํรงชวีติประจาํวนัได ้ และระเบยีบแบบแผน

อย่างเหมาะสม ของมารยาทไทยอย่าง

ถกูตอ้ง

13 โครงการส่งเสรมิการจดั เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐั  ประเพณีวฒันธรรมทีอ่นั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนคน ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม สาํนกังาน

งานประเพณีสงกรานต ์ เอกชน  บา้น วดั  งามไดร้บัการส่งเสรมิ    ทีร่่วม กจิกรรมไดแ้สดงความ ปลดั /

“ยอ้นวนัวาน สงกรานต์ โรงเรยีน เดก็  เยาวชน  รกัษา สบืสานใหย้ ัง่ยนื  กจิกรรม กตญัญูกตเวทต่ีอผูสู้ง หน่วยงาน

บา้นเฮา”และผูสู้งวยั ประชาชน สบืไป อายุ ผูอ้าวุโส หรอื  ภาครฐัอืน่

ผูใ้หญ่ ในชมุชน เกดิ 

ความรกัความสามคัคใีน

ครอบครวัและชมุชน 
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการบญุเดอืนสี ่ เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน  เดก็ เยาวชน และ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนครัง้ เดก็ เยาวชน และ สาํนกังาน

ประชาชนในตาํบล ไดรู้จ้กั ประชาชนในทกุหมูบ่า้นใน  ทีจ่ดั ประชาชนในตาํบล ปลดั /

และร่วมกจิกรรมงาน ตาํบล ไดร่้วมประเพณีทาํ กจิกรรม ไดส่้งเสรมิ  อนุรกัษ ์  หน่วยงาน

บฯุเดอืนสี่ บญุเดอืนสี่ และสบืสานวฒันธรรม ภาครฐัอืน่

ประเพณี  ทอ้งถิน่ให ้
ย ัง่ยนืสบืไป

15 โครงการเฉลมิฉลองวนั เพือ่ร่วมเฉลมิฉลองวาระ จดัฝึกซอ้มราํบวงสรวง          20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จาํนวน เพือ่ใหป้ระชาชน  สาํนกังาน

ก่อตัง้เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ใหป้ระชาชนในพื้นที ่  ประชาชน ไดจ้ดัพธิบีายศร ี ปลดั /

ทกุตาํบล/หมูบ่า้นจดัพธิ ี  ทีเ่ขา้ร่วม  สู่ขวญับา้นสู่ขวญั  หน่วยงาน

“สู่ขวญับา้น  สู่ขวญัเมอืง” กจิกรรม เมอืง พรอ้มกนัทกุ ภาครฐัอืน่

หมูบ่า้นในจงัหวดั

16 โครงการจดัเวทเีสวนา เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ มกีารจดัเวทเีสวนา          25,000        25,000        25,000        25,000        25,000  จาํนวนครัง้ เพือ่ส่งเสรมิและ สาํนกังาน

ปราชญช์าวบา้นและผูม้ี ประสบการณ์ ปราชญช์าวบา้นและผูม้ี  ต่อปีทีจ่ดั อนุรกัษภ์มูปิญัญา ปลดั

ความรูด้า้นภมูปิญัญา ความรูด้า้นภมูปิญัญา  กจิกรรม ทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่ ทอ้งถิน่
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครการจดัซื้ออปุกรณ์ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน จดัหาวสัดุอปุกรณเ์ครื่อง        200,000      200,000      200,000      200,000      200,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนในพื้นที่ ส่วนโยธา

ออกกาํลงักายประจาํ ไดอ้อกกาํลงักายเพือ่ ออกกาํลงักาย บา้นกดุดู่ ทีม่กีารจดัซื้อ มสุีขภาพแขง็แรง

หมูบ่า้น หมูท่ี ่4 สุขภาพ หมูท่ี ่4 ต.นาไหม อปุกรณอ์อก

อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี กาํลงักาย

18 โครการจดัซื้ออปุกรณ์ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน จดัหาวสัดุอปุกรณเ์ครื่อง        300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนในพื้นที่ ส่วนโยธา

ออกกาํลงักายประจาํ ไดอ้อกกาํลงักายเพือ่ ออกกาํลงักายพรอ้มหลงัคา ทีม่กีารจดัซื้อ มสุีขภาพแขง็แรง

หมูบ่า้นพรอ้มหลงัคา สุขภาพ หมูท่ี ่8 ต.นาไหม อ.บา้นดุง อปุกรณอ์อก

หมูท่ี ่8 จ.อดุรธานี กาํลงักาย

19 โครการจดัซื้ออปุกรณ์ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน จดัหาวสัดุอปุกรณเ์ครื่อง        300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  จาํนวนครัง้ ประชาชนในพื้นที่ ส่วนโยธา

ออกกาํลงักายประจาํ ไดอ้อกกาํลงักายเพือ่ ออกกาํลงักายพรอ้มก่อ ทีม่กีารจดัซื้อ มสุีขภาพแขง็แรง

หมูบ่า้นพรอ้มก่อสรา้ง สุขภาพ สรา้งลานกฬีา หมูท่ี ่9 อปุกรณอ์อก

ลานกฬีา หมูท่ี ่9 ต.นาไหม อ.บา้นดุง กาํลงักาย

จ.อดุรธานี

20 ส่งเสรมิกจิกรรมกฬีาตาํบล เพือ่ใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันา จดักจิกรรมกฬีาตาํบล 300,000 300,000 300,000 300,000 200,000 จาํนวนครัง้ เยาวชนสุขภาพแขง็แรง สาํนกังาน

ประจาํปี (กฬีาตาํบล) ศกัยภาพดา้นการกฬีามาก จาํนวน 13 หมูบ่า้น ต่อปีทีจ่ดั และมศีกัยภาพทางดา้น ปลดั 

ยิง่ขึ้น กจิกรรม กฬีา
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4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกฬีา แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 อดุหนุนกฬีาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ เพือ่ใหเ้ยาวชนมศีกัยภาพ เพือ่อดุหนุนในการจดังาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนครัง้ เพือ่เกดิความสามคัคี สาํนกังาน

ดา้นกฬีามากยิง่ขึ้น กฬีาทอ้งถิน่สมัพนัธ์  ต่อปีที ่ เยาวชนมศีกัยภาพ ปลดั 

 อดุหนุนส่วน ดา้นกฬีา

 ราชการอืน่ 

22 ก่อสรา้งลานกฬีาเอนก เพือ่ใหเ้ยาวชนมศีกัยภาพ เยาวชนในตาํบลนาไหม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มจีาํนวน เยาวชนมศีกัยภาพใน สาํนกังาน

ประสงคภ์ายในตาํบล ดา้นกฬีามากยิง่ขึ้น ลานกฬีา การเลน่กฬีาและเกดิ ปลดั 

นาไหม ความสามคัคี

23 อดุหนุนโครงการกฬีา เพือ่ใหเ้ดก็ก่อนวยัรุ่นและ 1. เดก็ก่อนวยัรุ่นทกุศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จาํนวนครัง้ เดก็ก่อนวยัรุ่นและ สาํนกังาน

นกัเรยีนภายในตาํบล เดก็นกัเรยีนมสุีขภาพ 2. เดก็นกัเรยีนทกุ  ต่อปีทีอ่ดุ เดก็นกัเรยีนในตาํบล ปลดั 

นาไหม แขง็แร็ง โรงเรยีน  หนุนส่วน นาไหมมสุีขภาพ

ราชการอืน่ แขง็แร็ง

24 อดุหนุนจดัซื้อวสัดุ-อปุกรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชว้สัดุ- ประชาชนในเขตพื้นที่        100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  จาํนวนวสัดุ- ประชาชนมสุีขภาพ สาํนกังาน

กฬีา อปุกรณก์ฬีา ตาํบลนาไหม  อปุกรณก์ฬีา ทีแ่ขง็แรง ปลดั 

 ทีจ่ดัหาใน 

 รอบปี 

รวม 24  โครงการ - -      3,975,000    3,975,000    3,975,000    3,975,000    3,975,000 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 5  การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยนื แบบ ผ. 02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ การผลติ และบรหิารที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาแหลง่น้ํา

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกป่าเฉลมิ เพือ่ใหค้นในชมุชนตระหนกั ปลูกป่าทีส่าธารณะภาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนพื้นที่ มสีิง่แวดลอ้มทีด่แีละ สาํนกังาน

พระเกยีรตพิรอ้มค่าดูแล ในเรื่องสิง่แวดลอ้มและ ในตาํบล (ม.1-13) ป่าไมเ้พิม่ขึ้น น่าอยู่ ปลดั 

รกัษาและก่อสรา้ง ความจงรกัภกัดต่ีอ และหน่วยงานราชการ

โรงเพาะชาํพนัธุก์ลว้ยไม ้ พระมหากษตัรยิ ์

ตาํบลนาไหม

2 โครงการสรา้งจติ เพือ่ใหค้นในชมุชนตระหนกั จดัการอบรมเพือ่สรา้ง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนไดร้บัความรู ้ สาํนกังาน

สาํนึกในการอนุรกัษ์ ในเรื่องสิง่แวดลอ้มและ จดิสาํนึกในการรกัษา  ทีจ่ดักจิกรรม ในเรื่องสิง่แวดลอ้ม ปลดั /

ทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม หน่วยงาน

และสิง่แวดลอ้ม หมูท่ี ่1 - 13  และหน่วย ภาครฐัอืน่

งานราชการ

3 จดัสรา้งแนวเขตที่ เพือ่ป้องกนัการรุกล ํา้แนว ทีส่าธารณะภายในตาํบล       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000        1,000,000  ระยะทางที ่ มแีนวเขตทีส่าธารณะ ส่วนการคลงั/

สาธารณะทุ่กแห่ง เขตทีส่าธารณะ นาไหม หมูท่ี ่1 - 13 สรา้งแนวเขต ประโยชน์ หน่วยงาน

หมูท่ี ่1 - 13 ภาครฐัอืน่
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5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาแหลง่น้ํา แบบ ผ. 02

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการธนาคารนํา้ใตด้นิ 1) เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ 1) เพือ่ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร          500,000       2,500,000       2,500,000        2,500,000  1) รอ้ยละ 80%  1)ผูเ้ขา้อบรมไดร้บั สาํนกังาน

ตาํบลนาไหม(หมูท่ี ่1 - 13) ความเขา้ใจการบรหิารจดั ธนาคารนํา้ใตด้นิตาํบลนาไหม ของผูเ้ขา้ร่วม ความรูใ้นการบรหิารจดั ปลดั /

การนํา้ตามหลกัปรชัญ ผูน้าํชมุชน ส.อบต. ผูบ้รหิาร อบรมมคีวามรู ้ การนํา้บรหิารจดัการนํา้ หน่วยงาน

เศรษฐกจิพอเพยีง บคุลากรของ อปท. จาํนวน ความเขา้ใจ (ธนาคารนํา้ใตด้นิ) ภาครฐัอืน่

(ธนาคารนํา้ใตด้นิ) 165 คน (ธนาคารนํา้ใตด้นิ) 2)ประชาชนนํา้ไวใ้ชใ้น

2) เพือ่ดาํเนินการก่อสรา้ง 2) ก่อสรา้งระบบธนาคารนํา้ 2) จาํนวนจดุทีม่ี การอปุโภคและทาํ

ระบบธนาคารนํา้ใตด้นิท ัง้ ใตด้นิท ัง้ระบบปิดและระบบ การก่อสรา้ง การเกษตร

ระบบปิดและระบบเปิด เปิด (หมูท่ี ่1 - 13) ธนาคารนํา้ใตด้นิ

3) เพือ่แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงั

ในฤดูฝนและแกไ้ขปญัหา

การขาดแคลนนํา้ในช่วงฤดู

แลง้

5 โครงการอบรมใหค้วามรู ้ เพือ่ใหช้มุชนสะอาด จาํนวน 13 หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ชมุชนสะอาดและ สาํนกังาน

การจดัการขยะใน และน่าอยู่ ภายในตาํบล  ทีจ่ดักจิกรรม น่าอยู่ ปลดั 

ครวัเรอืน

6 โครงการจดัซื้อถงัขยะ ประชาชนทีม่ทีีท่ิ้งขยะ จาํนวน 13 หมูบ่า้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมสุีขอนามยั สาํนกังาน

ทกุครวัเรอืน ในภายครวัเรอืน ภายในตาํบลนาไหม  ทีจ่ดักจิกรรม ทีด่ี ปลดั 
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5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาแหลง่น้ํา แบบ ผ. 02

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จดัต ัง้โครงการแยกขยะ เพือ่ใหป้ระชาชนมมีจีติ จาํนวน 13 หมูบ่า้น 100,000 100,000 200,000 200,000 300,000 ปรมิาณขยะ ประชาชนมแียกขยะ สาํนกังาน

(ธนาคารขยะ) สาํนึกในการคดัแยกขยะ ภายในตาํบลนาไหม ต่อปี ประดษิฐส์ิง่ของ ปลดั 

และรกัษาสิง่แวดลอ้มใน จากขยะทีไ่มไ้ดใ้ช ้

ชมุชน

8 โครงการกาํจดัขยะและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบอ่ จาํนวน 13 หมูบ่า้น      450,000       450,000      450,000      450,000       450,000  จาํนวนครัง้ เพือ่ใหช้มุชนสะอาด สาํนกังาน

นาํขยะไปกาํจดั ทิ้งขยะของเทศบาลเมอืง ภายในตาํบลนาไหม ต่อปีทีท่ีม่กีาร และน่าอยู่ ปลดั 

บา้นดุง ทาํสญัญา

9 อบรมใหค้วามรูก้บัผู ้ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมี ผูป้ระกอบการในตาํบล        30,000        30,000        30,000        30,000         30,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ผูป้ระกอบการมคีวามรู ้ สาํนกังาน

ประกอบการทีก่่อใหเ้กดิ ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั นาไหม  ทีจ่ดักจิกรรม ความเขา้ใจเกี่ยวกบัผล ปลดั

มลพษิ ผลกระทบทีอ่าจก่อให ้ กระทบทีอ่าจก่อให ้

มลพษิในชมุชนจากการ มลพษิในชมุชนจากการ

ประกอบกจิการ ประกอบกจิการ

รวม 9  โครงการ - -    2,192,561     2,692,562    4,792,563    4,792,564     4,892,565 - - -
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ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 1  การสรา้งความเขม้แข็งในสงัคมเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี แบบ ผ. 02

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัที่ 6  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการบรกิารจดัการภาครฐั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 ดา้นการสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ การผลติ และบรหิารที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

6.  ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร

6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมคณะผูบ้รหิาร เพิม่ประสทิธภิาพและ จดัการฝึกอบรมสมัมนา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  จาํนวนครัง้ต่อปี บคุลากรมปีระสทิธภิาพ สาํนกังาน

ส.อบต.พนกังานและ เสรมิสรา้งความรูใ้นการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ทีจ่ดักจิกรรม ในการปฏบิตังิาน ปลดั 

ลูกจา้งของ อบต. ปฎบิตังิาน

/ผูน้าํชมุชน/ตวัแทน

สถานศึกษา/ฝ่ายปกครอง 

/อสม.

2 สนบัสนุนการดาํเนิน เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน ค่ารบัรองการประชมุสภา 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  จาํนวนครัง้ต่อปี สภา อบต. มปีระสทิธิ สาํนกังาน

กจิการของ สภา อบต. สภาอบต. มปีระสทิธิ  ทีจ่ดักจิกรรม ภาพ ปลดั 

ภาพ

3 โครงการ อบต.สญัจร เพือ่รบัทราบปญัหาความ จดัโครงการ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนมคีวามพงึพอ สาํนกังาน

ตอ้งการประชาชนในการ สญัจร  ทีจ่ดักจิกรรม ใจในการใหบ้รกิาร ปลดั 

ใหบ้รกิารจากองคก์ร
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6.  ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร แบบ ผ. 02

6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรม จรยิธรรม เพือ่ใหค้ณะผูบ้รหิาร คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จาํนวนครัง้ต่อปี บคุลากร/องคก์ร สาํนกังาน

แก่คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ สมาชกิพนกังานมจีติ และพนกังานส่วนตาํบล  ทีจ่ดักจิกรรม พฒันาดขีึ้น ปลดั 

พนกังาน สาํนึกในการบรหิาร

5 จดัส่งพนกังาน/ลูกจา้ง เพือ่ใหบ้คุลากรไดร้บั ฝึกอบรม, สมัมนา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  จาํนวนครัง้ต่อปี บคุลากรมคีวาม สาํนกังาน

ไปเขา้รบัการฝึกอบรมทีจ่ดั ความรูม้าพฒันาทอ้งถิน่ สถานทีภ่ายนอก  ทีจ่ดักจิกรรม สามารถและมี ปลดั ,ส่วน

โดยหน่วยงานภายนอก ศกัยภาพในการทาํงาน การคลงั

,ส่วนโยธา

6 ค่าตอบแทน เงนิเดอืน ค่า เพือ่จ่ายเป็นค่าสวสัดกิาร เพือ่จ่ายเป็นค่าสวสัดกิาร 12,340,520 12,540,520 12,740,520 12,740,520 12,940,520 จาํนวนครัง้ทีม่ี ค่าตอบแทนและเงนิ สาํนกังาน

ประจาํตาํแหน่ง สวสัดกิาร ต่างๆเช่น ค่ารกัษา สทิธต่ิางๆ ทีค่วรจะไดร้บั เบกิจ่าย เดอืนในการปฏบิตังิาน ปลดั 

ค่ารกัษาพยาบาล หรอืผล พยาบาลและสทิธอิืน่ๆ

ประโยชนต์อบแทนอืน่

7 ค่าใชจ่้ายในการบัรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่ารบัรอง ผูท้ีม่าตรวจงาน, ศึกษา 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จาํนวนครัง้ทีม่ี เพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน สาํนกังาน

พธิกีาร/เตรยีมการ และพธิกีาร ดูงานและผูม้าใชบ้รกิาร เบกิจ่าย มปีระสทิธภิาพ ปลดั 

รบัเสดจ็ อบต.

8 ค่าใชจ่้ายในการจดังานรฐั เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการ จดังานรฐัพธิ ีและงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนครัง้ ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพ สาํนกังาน

พธิี และงานวนัสาํคญั จดังานรฐัพธิ ีและงาน สาํคญัภายในตาํบล ทีม่กีารจดั ในการทาํงาน ปลดั 

ต่างๆ วนัสาํคญัของทาง นาไหม กจิกรรม

ราชการ
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6.  ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร แบบ ผ. 02

6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 การปฏบิตังิานนอกเวลา เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั ประชาชนภายในพื้นทีไ่ด ้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนครัง้ทีม่ี ประชาชนไดร้บัการ สาํนกังาน

ราชการ การบรกิารอย่างท ัว่ถงึ บรกิารในเวลานอก เบกิจ่าย บรกิารนอกเวลา ปลดั 

ราชการ ราชการ

10 การจดังานรฐัพธิแีละงาน เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน จดังานรฐัพธิ ีและงาน        20,000        20,000        20,000        20,000       20,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพ สาํนกังาน

วนัสาํคญั การดาํเนินงานของทีท่าํ สาํคญัภายในอาํเภอ  ทีอ่ดุหนุนส่วน ในการทาํงาน ปลดั 

การปกครองอาํเภอ บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี  ราชการอืน่ 

บา้นดุง

11 อดุหนุนศูนยข์อ้มลูการจดั เพือ่อดุหนุนในการดาํเนิน อดุหนุนงบประมาณ แก่อาํเภอ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพ สาํนกังาน

ซื้อจดัจา้งอาํเภอบา้นดุง งานของศูนยร์วมขอ้มลู บา้นดุง  ในการบรหิารจดัการ  ทีอ่ดุหนุนส่วน ในการปฏบิตังิานของ ปลดั 

ขา่วสารตามโครงการ ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร ระดบัอาํเภอ  ราชการอืน่ ศูนยจ์ดัซื้อจดัจา้ง

ศูนยข์อ้มลูจดัซื้อจดัจา้ง อาํเภอบา้นดุง

ขององคก์ารปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ระดบัอาํเภอ

12 สนบัสนุนการดาํเนินการ เพือ่ใหก้ารบรกิารอนิเตอร์ จดัต ัง้ศูนยอ์นิเตอรเ์น็ตให ้ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จาํนวน ประชาชนไดร้บับรกิาร สาํนกังาน

ของศูนยข์อ้มลูและ เน็ตแก่ประชาชนท ัว่ไป บรกิารประชาชนท ัว่ไป ประชากร อนิเตอรเ์น็ตใกลบ้า้น ปลดั 

เทคโนโลยปีระจาํตาํบล ทีม่าใชบ้รกิาร

(อนิเตอรเ์น็ต) อนิเตอรเ์น็ต

ตาํบล
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6.  ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร แบบ ผ. 02

6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ค่าจดัซื้อซุม้เฉลมิ เพือ่จดัซื้อซุม้เฉลมิ อบต.นาไหม      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 จาํนวนซุม้ทีม่กีาร มซุีม้เฉลมิพระเกยีรติ สาํนกังาน

พระเกยีรต ิอบต.นาไหม พระเกยีรต ิอบต.นาไหม จดัซื้อ ปลดั 

14 จดัทาํเอกสาร ป้าย เพือ่ประชาสมัพนัธเ์ผย เพือ่ใหป้ระชาชนรบัทราบ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จาํนวนเอกสาร ประชาชนทราบผล สาํนกังาน

ประชาสมัพนัธ์ แพร่นโยบาย กจิกรรม ผลงานของ  อบต. และป้าย การดาํเนินงานของ อบต. ปลดั 

การพฒันาและแผนงาน ประชาสมัพนธ์

ทีจ่ะดาํเนินงานของ 

อบต.

15 โครงการเลอืกตัง้สมาชกิ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชน ประชาชนมส่ีวนร่วมใน 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนมส่ีวนร่วม สาํนกังาน

สภาอบต. และผูบ้รหิาร มส่ีวนร่วมในการเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ใน ทีม่กีารเลอืกตัง้ ในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ ปลดั 

สมาชกิอบต. และผูบ้รหิาร เขตพื้นที ่ตาํบลนาไหม ตาํบลนาไหม

16 โครงการจดัเวทปีระชาคม เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวน จดัเวทปีระชาคมแผน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม ชมุชนมกีารพฒันาที่ สาํนกังาน

แผนพฒันาทอ้งถิน่ ร่วมในการพฒันาชมุชน พฒันาทอ้งถิน่ ท ัง้ 13 จดัเวทปีระชาคม ยัง่ยนื ปลดั 

หมูบ่า้นภายในตาํบล

นาไหม

17 โครงการอบรมการจดัทาํ เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวน เพือ่จดัอบรมผูน้าํชมุชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม ชมุชนมกีารพฒันาศกัย สาํนกังาน

แผนชมุชน ร่วมในการจดัทาํแผน กรรมการหมูบ่า้น 13 จดัเวทปีระชาคม ภาพยัง่ยนื ปลดั 

ชมุชน หมูบ่า้นภายในตาํบล

นาไหม
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6.  ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร แบบ ผ. 02

6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 จดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน เพือ่ใหม้คีรุภณัฑแ์ละ จดัซื้อโตะ๊เกา้อี้ ตูเ้ก็บ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จาํนวนครัง้ ครุภณัฑแ์ละอปุกรณ์ สาํนกังาน

อปุกรณส์าํนกังานใชอ้ย่าง เอกสาร คอมพวิเตอร์ ต่อปีทีม่กีาร มใีชอ้ย่างเพยีงพอ ปลดั/ส่วน

เพยีงพอ โทรสารหรอือปุกรณ์ จดัซื้อ การคลงั

และตดิต ัง้แอรแ์ละอืน่ๆ /ส่วนโยธา

19 ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ เพือ่ความพรอ้มในการใช ้ ซ่อมแซมวสัดุ-อปุกรณ์ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนครัง้ องคก์ารเป็นระเบยีบ สาํนกังาน

งานของวสัดุ - อปุกรณ ์ ของสาํนกังานร่วมท ัง้ซ่อม ต่อปีทีม่กีาร สวยงาม ปลดั/ส่วน

พรอ้มท ัง้ยานยนตต่์างๆ แซมยานยนตต่์างๆ ซ่อมแซม การคลงั

ทรพัยส์นิ /ส่วนโยธา

20 ป้ายบอกทาง เพือ่ใหผู้ท้ีต่ดิต่องาน จดัทาํป้ายบอกทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนป้าย มป้ีายบอกทาง อบต. สาํนกังาน

ประชาสมัพนัธ์ มคีวามสะดวกในการเดนิ อบต. ทีม่กีารตดิต ัง้ ตามสายทาง ปลดั

ทางมายงัจดุหมายไดท้นั

เวลา

21 โครงการพฒันาและปรบั เพือ่ใหก้ารทาํงานระบบ พฒันาและปรบัปรุงระบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนครัง้ที่ การจดัเก็บภาษมีี ส่วนการคลงั

ปรุงระบบแผนทีภ่าษแีละ แผนทีภ่าษมีปีระสทิธภิาพ แผนทีภ่าษี จดักจิกรรม ประสทิธภิาพ

เพิม่ประสทิธภิาพการจดั ต่อปี

เก็บภาษรีายได ้
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6.  ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร แบบ ผ. 02

6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการรณรงคป์ระชา รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนครัง้ที่ ประชาชนในพื้นทีท่ราบ ส่วนการคลงั

สมัพนัธก์ารชาํระภาษแีละ การชาํระภาษขีอง การชาํระภาษขีอง จดักจิกรรม รายละเอยีดเกี่ยวกบั

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ต่อปี การชาํระภาษี

23 โครงการออกหน่วยบรกิาร จดัหน่วยบรกิารรบัชาํระ ประชาชนไดร้บัความ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนครัง้ที่ ประชานไดร้บัความ ส่วนการคลงั

ชาํระภาษแีละค่าธรรม ภาษแีละค่าธรรมเนียม สะดวกในการชาํระภาษี จดักจิกรรม สะดวกในการชาํระภาษี

เนียมนอกสถานที่ นอกสถานที่ ต่อปี

24 รายงานผลการปฏบิตังิาน เพือ่ใหป้ระชาชนทราบผล ตดิตามและประเมนิผล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนครัง้ ประชาชนทราบผลการ สาํนกังาน

ประจาํปี การดาํเนินงานตามแผน  การปฏบิตังิาน ตามแผน ของการ ดาํเนินงานของ อบต. ปลดั 

และขอ้บญัญตังิบ พฒันาฯ  ขอ้บญัญตังิบ รายงาน

ประมาณรายจ่าย ประมาณรายจ่าย ต่อปี

ประจาํปี ประจาํปี/เพิม่เตมิ

รวม 24 โครงการ - -   16,563,325   16,763,330   16,963,335   16,963,340  17,163,345 - - -
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6. ยทุธศาสตรด์า้นการเมือง การปกครองและการบรหิาร แบบ ผ. 02

6.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนกิ่งกาชาดอาํเภอ เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน พื้นที ่อาํเภอบา้นดุง        20,000        20,000        20,000        20,000       20,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

บา้นดุง การดาํเนินงานของทีท่าํ จงัหวดัอดุรธานี  ทีอ่ดุหนุนส่วน ประโยชนแ์ละมคุีณภาพ ปลดั 

การปกครองอาํเภอ  ราชการอืน่ ชวีติทีด่ขีึ้น

บา้นดุง

2 อดุหนุนเหลา่กาชาด เพือ่อดุหนุนและสนบัสนุน ในเขตพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จาํนวนครัง้ต่อปี ประชาชนไดร้บั สาํนกังาน

จงัหวดัอดุรธานี การดาํเนินงานของเหลา่ จงัหวดัอดุรธานี  ทีอ่ดุหนุนส่วน ประโยชนแ์ละมคุีณภาพ ปลดั 

กาชาดจงัหวดัอดุรธานี  ราชการอืน่ ชวีติทีด่ขีึ้น

รวม 2 โครงการ - -        40,000        40,000        40,000        40,000       40,000 - - -
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