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ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
กุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต าบลศรีบุญ
เรือง อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณ 87,000.-
บาท 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี7) 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนราง
ระบายน้ า
สะอาดเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ต าบลศรี
บุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณ 60,900.-
บาท 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี10) 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนราง
ระบายน้ า
สะอาดเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 

3 โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลศรีบุญ
เรือง อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณ 37,800.-
บาท 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี5) 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนราง
ระบายน้ า
สะอาดเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
ท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ต าบลศรี
บุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณ 96,900.-
บาท 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี11) 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนราง
ระบายน้ า
สะอาดเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 

5 โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
วังเวิน หมู่ที่ 8 ต าบลศรีบุญเรือง 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณ 39,900.-บาท 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี8) 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนราง
ระบายน้ า
สะอาดเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 

6 โครงการท าความสะอาดร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
ใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ต าบลศรี
บุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณ 39,900.-
บาท 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี12) 

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนราง
ระบายน้ า
สะอาดเพ่ิม
มากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 

7 โครงการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
เรียบ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบล
ศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท 
จงัหวัดขอนแก่น งบประมาณ 
80,685 บาท 

เพ่ือการสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี9) 

80,685 จ านวนถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

8 โครงการขยายไหล่ทางโดยการ
ลงหินคลุก บ้านหนองหวาย หมู่
ที่ 6 ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณ 34,230 บาท 

เพ่ือการสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 6) 

34,230 จ านวนถนนที่
ได้รับการ
ขยายไหล่ทาง 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ 

รวม 114,915 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต อบต.ศรีบุญ
เรือง ในด้านภัยพิบัติฉุกเฉิน 
สาธารณภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ 
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ฯลฯ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอบต.
ศรีบุญเรืองในด้านภัย
พิบัติฉุกเฉิน 
สาธารณภัย การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น ฯลฯ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ 5-12) 

114,052 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันท่วงทีและ
รวดเร็ว 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 โครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลศรี
บุญเรือง 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

หมู่ที่ 5-12 ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้ารับการ
อบรม 

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

3 อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอชนบท (ศป.ปส.)
อ าเภอชนบท ประจ าปี 2565 

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

1 ครั้ง 30,000 จ านวน
โครงการ
รองรับการ
สนับสนุน 

มีการประสาน
ร่วมมือในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านัก 
ปลัดอบต. 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็น
ค่าสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ฯลฯ 
 

เพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 20,000 จ านวน
โครงการ
รองรับการ
สนับสนุน 

มีการประสาน
ร่วมมือในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

5 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต าบลศรี
บุญเรือง  

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

18,700 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

6 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลศรี
บุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

20,300 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

 

 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 
ต าบลศรีบุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

25,950 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

8 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลศรี
บุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

8,050 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

9 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 
ต าบลศรีบุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

15,850 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

 

  



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

10 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ต าบลศรี
บุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

14,950 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

11 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 
ต าบลศรีบุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

6,800 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

12 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 
ต าบลศรีบุญเรือง 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและการ
ก าจัดขยะในชุมชน 

8 หมู่บ้าน  
5-12 

9,050 จ านวน
ครัวเรือนที่ได้
เข้าใจการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 283,702 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
แผนงานงบกลาง (งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลศรีบุญเรือง) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 สบทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
(สปสช.) 

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการ
สาธารณสุขในชุมชน 

หมู่ 5-12 67,000 จ านวน
ผู้ใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้นกิจกรรม
โครงการ
ครอบคลุมการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรงมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 ส่งเสริมการจัดสรรเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยติด
เชื้อให้ทั่วถึง (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม-เดือนกันยายน) 

เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ที่
ได้รับการสงเคราะห์มี
รายได้เพ่ือพยุงชีวิต
ในแต่ละเดือน 

หมู่ที่ 5-12 ผู้สูงอายุ 4,558,900 
ผู้พิการ 1,832,400 
ผู้ป่วยเอดส์ 12,000 

จ านวนผู้โอกาส
,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,และ
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ตามสิทธิ์เพิ่มขึ้น 

เสริมสร้างให้ผู้ที่
ได้รับการ
สงเคราะห์มี
รายได้เพ่ือพยุง
ชีวิตในแต่ละ
เดือน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 6,470,300 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการปลูกป่าหรือโครงการอ่ืนๆ
เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม,พระราชินี 3 มิถุนายน 
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 
สิงหาคม 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

หมู่ 5-12 
8 หมู่บ้าน 

47,490 จ านวน
ประชากรใน
ชุมชนให้
ความร่วมมือ
ในการเข้า
ร่วมโครงการ
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนและ
เยาวชนได้เข้ามี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว
ต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของ
แผ่นดินใต้ร่มพระบารมี” (ยางนาปู่
ตา) ณ วัดป่าเกษมคงคาราม บ้าน
กุดหล่ม ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

-เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ า
ต าบลศรีบุญเรือง 
-เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ฯลฯ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ 5-12) 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนมี
รายได้จาก
การท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 

การเพ่ิมรายได้
จากการ
ท่องเที่ยวให้
ชุมชน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

3 โครงการส่งเสริมงาน
ไหมมัดหมี่และของดี
เมืองชลบถ ประจ าปี 
พ.ศ.2565 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 ครั้ง ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมสืบสาน
ต านานไหมเพ่ิมขึ้น 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

4 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมรวมทั้งงานรัฐ
พิธีท้องถิ่น 

หมูที่ 5-12 
8 หมู่บ้าน 

27,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ไว้ 

กองการศึกษาฯ 

5 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจ าปี 2565 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมรวมทั้งงานรัฐ
พิธีท้องถิ่น 

1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ไว้ 

กองการศึกษาฯ 

รวม 74,490 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 จัดหาวัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดหา
วัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

วัสดุคอมพิวเตอร์  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
วัสดุส านักงาน 
วัสดุการเกษตร 

60,000 
25,000 
10,000 
60,000 

จ านวนวัสดุเพียงพอ
กับภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับ
ภารกิจ 

ส านักงานปลัดอบต. 

2 จัดหาวัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดหา
วัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

วัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

40,000 
40,000 
90,000 
30,000 

จ านวนวัสดุเพียงพอ
กับภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับ
ภารกิจ 

กองคลัง 

3 จัดหาวัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดหา
วัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

วัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุกีฬา 

30,000 
517,400 
10,000 
20,000 
40,000 

จ านวนวัสดุเพียงพอ
กับภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับ
ภารกิจ 

กองการศึกษาฯ 

4 จัดหาวัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดหา
วัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

วัสดุส านักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

10,000 
10,000 

 

จ านวนวัสดุเพียงพอ
กับภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับ
ภารกิจ 

ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

 

  



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 จัดหาวัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดหา
วัสดุส านักงานให้
เพียงพอกับภารกิจ 

วัสดุส านักงาน 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 

15,000 
50,000 
142,500 
5,000 
15,000 

จ านวนวัสดุเพียงพอ
กับภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับ
ภารกิจ 

กองช่าง 

รวม 1,219,900 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 การบริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบลศรี
บุญเรือง (1669) 

หน่วยกู้ชีพประจ าต าบล
ศรีบุญเรืองมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กู้ชีพองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง 

3,800 จ านวนบุคล กร
หน่วยกู้ชีพ (1669) 
เข้าฝึกอบรม 

เพ่ิมพูนความรู้ให้
หน่วยกู้ชีพ
ประจ าศูนย์กู้ชีพ
ต าบลศรีบุญเรือง 

ส านักงานปลัดอบต. 

รวม 3,800 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 ค่าใช้จ่ายป้องกันและ
ลดอุบตัิเหตุทางถนนใน
เขตรับผิดชอบของศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์,
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 
2565 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2 ครั้ง 14,840 เพ่ิมจุดตรวจบริหาร
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติการด้านป้องกัน
ไฟป่าในชุมชน 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5-12 

ไม่ได้ด าเนินการ บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

พนักงานดับเพลิง 
อบต.ศรีบุญเรือง 
มีความรู้และ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรี
บุญเรือง 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในเขตต าบลศรีบุญเรือง
ในด้านภัยพิบัติ 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5-12 

ไม่ได้ด าเนินการ ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันท่วงทีและ
รวดเร็ว 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ให้แก่ประชาชนภายใน
ต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
และเพ่ิมความปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5-12 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนภายใน
ต าบลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุมากข้ึน 

เพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 14,840 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการเชิดชูและ
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือเชิดชูและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนบุคลากรเชิด
ชูปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรเชิดชู
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน (5.ส) 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานของบุคลากรมร
องค์กร 

1 ครั้ง ไม่ได้ด าเนินการ บุคลากรในองค์กรมี
ศักยภาพในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรใน
องค์กรมี
ศักยภาพในการ
ท างานเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

3 โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลผู้ที่ด ารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลผู้ที่ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการเชิดชู 

บุคลากรผู้ด ารง
ตนตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้รับ
การคัดเลือก 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

4 โครงการศึกษาดูงาน
ของอบต.ศรีบุญเรือง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การพัฒนาบุคลากร 

1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนบุคลากรใน
องค์กรมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรใน
องค์กรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง จ้างเหมา
บริการตลอดจน
บุคลากร อบต.ศรีบุญ
เรือง 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานและ
อยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

  
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 อุดหนุนโครงการทั้ง3
โรงเรียนตามโครงการ
เข้าค่ายลูกเสือเนตร
นารี 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้ารับกิจกรรมต่างๆที่
องค์กรจัดขึ้น 

3 โรงเรียน ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนเด็กนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และได้รู้จักการ
อดทนต่อ
สภาพแวดล้อม 

เด็กและเยาวชน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 

กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโครงการทั้ง3
โรงเรียนตามโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ประจ าปี 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

3 โรงเรียน ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนเยาชนที่เข้า
ร่วมโครงการแข่งขัน
กีฬาเพ่ิมขึ้น 

เด็กนักเรียนได้
ออกก าลังกาย
และห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

3 อุดหนุนโครงการ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในเขต
บริการของอบต. 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้ารับกิจกรรมต่างๆที่
องค์กรจัดขึ้น 

3 โรงเรียน ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนเด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่เพ่ิมข้ึน 

เด็กและเยาวชน
ได้เข้ารับ
กิจกรรมต่างๆที่
องค์กรจัดขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังเวินกุดหล่มตาม
โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 

1 โครงการ 
โรงเรียนบ้านวังเวิน- 

กุดหล่ม 

30,000 จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

5 อุดหนุนอาหารกลางวัน
3โรงเรียน ในต าบลศรี
บุญเรือง 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคนใน
โรงเรียน 

1 โครงการ 
3 โรงเรียน 

1,150,800 จ านวนเด็กที่ได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วน
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันและเพ่ิม
สารอาหาร
ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

รวม 1,180,800 
 

 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชนบท
การจัดงานรัฐพิธีและ
ประเพณี 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 โครงการ 10,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
งานรัฐพิธี 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ไว้ 

กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

เพ่ือช่วยเหลือความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

1 ครั้ง ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
และบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ใน
การจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 10 
 

30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ใน
การจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 11 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมรวมทั้ง
งานรัฐพิธีท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ใน
การจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 12 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมรวมทั้ง
งานรัฐพิธีท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 5 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมรวมทั้ง
งานรัฐพิธีท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 6 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมรวมทั้ง
งานรัฐพิธีท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

 

  



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 7 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 8 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 9 30,000 จ านวนประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
รวมทั้งงานรัฐพิธี
ท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

รวม 250,000 
 

 

 



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด
ตามโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติการในการออก
ส ารวจข้อมูลพื้นที่ 

1 ครั้ง 
หมู่ 5-12 

30,000 จ านวนผู้เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนปลอด
จากการได้รับ
เชื้อพิษสุนัขบ้า 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่5-12
ต าบลศรีบุญเรือง เพื่อ
จัดท าโครงการ 
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่
ต าบลศรีบุญเรือง
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

เพ่ือด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

4 หมู่บ้าน 
(หมู่ 7,8,9,10) 

80,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
ทั่วถึง 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 110,000 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุน การรับ
บริจาคโลหิตของเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอชนบท  

เพ่ือสนับสนุนในการรับ
บริจาคโลหิต 

1 ครั้ง 3,000 อบต.ศรีบุญเรือง
ส่งเสริมกิจกรรม
ต่อเนื่องและจ านวน
ผู้บริจาคโลหิต
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
บริจาคโลหิตเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ชนบทด าเนินการตาม
โครงการ 

1 ครั้ง 20,000 จ านวนโครงการ
รองรับการสนับสนุน 

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมกลไก
ระบบบริหาร
จัดการปัญหา
สังคมและความ
พอเพียง 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 23,000 
 

 

 

 



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 อุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอชนบท (ศป.ปส.)
อ าเภอชนบท ประจ าปี 
2565 

 เพ่ือให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด                                                                                                                                                                                   

1 ครั้ง 30,000 จ านวนโครงการ
รองรับการสนับสนุน 

มีการประสาน
ร่วมมือในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็น
ค่าสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ฯลฯ 

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด                                                                                                                                                                                   

1 ครั้ง 20,000 จ านวนโครงการ
รองรับการสนับสนุน 

มีการประสาน
ร่วมมือในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 50,000 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงา 

เก้าอ้ีส านักงาน พนัก
พิงกลางสีด า จ านวน 
1 ตัว 

2,400 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการของประชาชน 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
12,000 บีทียู จ านวน 
2 เครื่อง 

37,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับ
การบริการของ
ประชาชน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 40 
ช่อง จ านวน 2 หลัง 

16,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการของประชาชน 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิก
ฟุต จ านวน 1 เครื่อง 

8,500 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับ
การบริการของ
ประชาชน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

 

  



ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

ค่าคอมพิวเตอร์ ALL 
in one ส าหรับ
ประมวลผลตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์
และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 
2563 จ านวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 
23,00.-บาท 

46,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

รวม 109,900 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 
3 ตัว 

7,200 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการกองคลัง 

จัดซื้อโต๊ะท างาน 
(ผู้อ านวยการกอง
คลัง) จ านวน 1 ตัว 

10,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการของประชาชน 

เครื่องท าน้ าร้อน-น้ า
เย็น แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่อง 

25,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับ
การบริการของ
ประชาชน 

กองคลัง 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการของประชาชน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่1 
(18หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับ
การบริการของ
ประชาชน 

กองคลัง 

รวม 52,200 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 2,400 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

งานควบคุม
ภายในและการ
การตรวจสอบ
ภายใน 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก บานเลื่อน 2 
บาน ทรงสูง 2 ตัว 

11,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

งานควบคุม
ภายในและการ
การตรวจสอบ
ภายใน 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะส านักงาน 1 ตัว 2,400 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

งานควบคุม
ภายในและการ
การตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 15,800 
 

  



ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการของประชาชน 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา 

41,500 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับ
การบริการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

กบไฟฟ้า แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว 

14,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ ขนาด 9 
นิ้ว 

6,900 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 

22,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

รวม 84,400 
 

 



ปัญหาและอุปสรรค 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองได้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)   
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และยังได้ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วม ซึ่ง
ท าให้มีผลต่อการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายลดลง แต่
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ประจ าปี 2565 ตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดใน
พ้ืนที่ด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองควา ม
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 303 หมู่ที่ 10 ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 หมายเลขโทรศัพท์              
0-4300-9881 ในวันเวลาราชการ 


