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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การส่งเสริม การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายไหล่
ทางภายในต าบลศรี
บุญเรือง 

-เพื่อให้การสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการขยาย
เพิ่มขึ้น 

-การเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน้ า 

-เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกมากขึ้น 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนราง
ระบายน้ า
คอนกรีตท่ี
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุง 

-ให้น้ าไหลสะดวก
มากขึ้นไม่ให้เกิด
การเน่าเสียส่ง
กลิ่น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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3 ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับและลงหิน
ลูกรัง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ยกระดับเพิ่มขึ้น 

-ก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนท่ีช ารุดเสียหาย 
(จากภัยพิบัติ) 

-เพื่อให้การสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-การเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

5 ก่อสร้างประตูระบาย
น้ าภายในต าบล 

-เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกมากขึ้น
ไม่ให้เกิดการเน่า
เสียส่งกลิ่น 

8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จ านวนประตู
ระบายน้ าเพ่ิมขึ้น 

-เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกมากขึ้น
ไม่ให้เกิดการเน่า
เสียส่งกลิ่น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

6 ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับและลงหิน
คลุกพร้อมลงหิน
เบอร์ 1 (ขนาด ¾) 
ภายในต าบล 

-เพื่อก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ยกระดับเพิ่มขึ้น 

-ก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

7 ปรับปรุงผิวจราจร
โดยแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายใน
ต าบล 

-เพื่อก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ยกระดับเพิ่มขึ้น 

-ปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

8 โครงการถมดินขยาย
ไหล่ทางพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

-เพื่อให้การสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ยกระดับพร้อม
วางท่อระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

-ถนนดินยกระดับ
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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9 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก 

-เพื่อให้การสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ยกระดับเพิ่มขึ้น 

-ปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน
ส าหรับการสัญจร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

10 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ บริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อให้มีสถานท่ี
จอดรถท่ีเพียงพอ 
และเป็นระเบียบ 

อบต. 300,000 - - - - -มีสถานท่ีจอดรถ
เพิ่มขึ้น 

-มีสถานท่ีจอดรถ
ท่ีเพียงพอและ
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การส่งเสริม การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ยกระดับเสาไฟฟูา
แรงต่ ารอบหมู่บ้าน 

-เพื่อยกเสาไฟฟูา
แรงต่ าให้สูงขึ้นเพื่อ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ท่ี 5-12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนเสาไฟฟูา
แรงต่ าท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ยกระดับ 

-ยกเสาไฟฟูาแรง
ต่ าให้สูงขึ้นเพื่อ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

12 ขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่างภายในต าบล 

-เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในต าบล 

หมู่ท่ี 5-12 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -จ านวนขยาย
เขตไฟฟูาส่อง
สว่างภายใน
ต าบล 

-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

13 ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

-เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้ส่อง
สว่าง 

หมู่ท่ี 5-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนไฟฟูาท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

-ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้ส่อง
สว่าง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การส่งเสริม การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ซ่อมแซมระบบ
ประปาประจ า
หมู่บ้าน 

-เพื่อปรับปรุงให้น้ า
มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและบริโภค 

8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จ านวนระบบ
ประปาประจ า
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

-ปรับปรุงให้น้ ามี
คุณภาพและ
ปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

15 ขุดสระและขุดลอก
หนองน้ าสาธารณะ 

-เพื่อขุดสระน้ าทาง
การเกษตรและเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

8 หมู่บ้านและ
ข้างที่ท าการ 

อบต. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -จ านวนสระน้ า
และหนองน้ าท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

-ขุดสระน้ าทาง
การเกษตรและ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

16 ขยายเขตประปา
หมู่บ้านและส่วน
ภูมิภาค 

-เพื่อขยายเขต
ประปาให้
ประชาชนผู้ใช้น้ าได้
อย่างทั่วถึง 

8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จ านวนเขต
ประปาหมู่บ้าน
และส่วนภูมิภาค 

-ประชาชนใช้น้ า
ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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17 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

-เพื่อปรับปรุงให้
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรใช้น้ าได้
อย่างทั่วถึง 

8 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนซ่อมแซม
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่ใช้
งานได้ดีขึ้น 

-ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

18 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ภายในต าบล 

-เพื่อชะลอน้ าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ฝายชะลอน้ า
ภายในต าบล
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

19 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าลงใต้ดิน 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
หมู่ท่ี 5-12 

-เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืน ช่วย
ให้ประชาชนใน
พื้นท่ีสามารถน า
ขึ้นมาใช้ส าหรับอุก
โภค-บริโภค และ
ท าการเกษตรท้ังยัง
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมู่ท่ี 5-12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

-แก้ไขปัญหาใน
การบรอหาร
จัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ช่วยให้
ประชาชนในพื้นท่ี
สามารถน าขึ้นมา
ใช้ส าหรับอุกโภค-
บริโภค และท า
การเกษตรทั้งยัง
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองช่าง 
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20 โครงการวางท่อสูบ
น้ าเพ่ือการเกษตร 

-เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืน ช่วย
ให้ประชาชนใน
พื้นท่ีสามารถน า
ขึ้นมาใช้ส าหรับอุก
โภค-บริโภค และ
ท าการเกษตรท้ังยัง
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมู่ท่ี 5-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

-แก้ไขปัญหาใน
การบรอหาร
จัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ช่วยให้
ประชาชนในพื้นท่ี
สามารถน าขึ้นมา
ใช้ส าหรับอุกโภค-
บริโภค และท า
การเกษตรทั้งยัง
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

21 ขยายคลองส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

-เพื่อขยายคลองส่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร
และเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนคลองส่ง
น้ าเพ่ือ
การเกษตรและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

-ประชาชนใช้น้ า
ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

22 ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ าภายใน
ต าบล 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายชะลอ
น้ าภายในต าบล 

8 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนคลองส่ง
น้ าเพ่ือ
การเกษตรและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

-ประชาชนใช้น้ า
ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

23 ซ่อมแซมและติดตั้ง
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

-เพื่อให้หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้ 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนหอ
กระจายข่าวแต่
ละหมู่บ้านใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

-หอกระจายข่าว
หมู่บ้านใช้งานได้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การส่งเสริม การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

-เพื่อใช้ในการออก
ก าลังกาย 

8 หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -จ านวน
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

-ประชาชน
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การส่งเสริม การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 สนับสนุนรังวัดท่ี
สาธารณประโยชน์ 

-เพื่อสะดวกในการ
รังวัดท่ีสาธารณะ 

8 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
รังวัดท่ี
สาธารณประโยชน์ 

-สามารถรักษา
ดูแลท่ี
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าชี 

-เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้
ทาง 
 
-เพื่อลดเวลาการ
เดินทางลด
ค่าใช้จ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่า
บ ารุงรักษา 
 
-เพื่อรองรับความ
เจริญของชุมชน 

5 หมู่บ้าน 
(ม.5,6,7,11,12) 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสะดวกฝน
การสัญจร 
จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

-ราษฎรสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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แบบ ผ. 02 
 

27 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน คสล.ปูองกัน
ตล่ิงเลียบแม่น้ าชี 

-เพื่อการแก้ไข
ปัญหาการทรุดตัว
ของตลิ่งซ่ึงเป็น
แนวถนนท่ีใช้
สัญจรไปมารวมท้ัง
บ้านเรือนท่ีอยู่
อาศัยของประชา
ขน 
 

4 หมู่บ้าน 
(ม.6,7,8,11) 

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

100,000,000 100,000,000 -จ านวน
ครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงมีความ
สะดวกแล
ปลอดภัยมากขึ้น 

-ปูองกันการทรุด
ตัวของดินตาม
แนวริมแม่น้ าชี 
 
-ปูองกันน้ าท่วม
พื้นท่ีท า
การเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านกุด
หล่ม หมู่ท่ี 7 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 7) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านวังเวิน 
หมู่ท่ี 8 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 8) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 
 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.7 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  
ม.7,8,9 
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แบบ ผ. 02 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านดอนดู่ 
หมู่ท่ี 9 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 9) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านดอนดู่
น้อย หมู่ท่ี 10 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 10) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากเวที
ไทยนิยม
ย่ังยืน  
ม.10 
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แบบ ผ. 02 
 

 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านใหม่ศิ
วิไลย์ หมู่ท่ี 12 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 12) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบ้านท่าม่วง 
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 
34 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าบ้านหนอง
หวาย หมู่ท่ี 6 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 6) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 
35 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าบ้านท่าม่วง
น้อย หมู่ท่ี 11 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสีย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 11) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าเพ่ิม
มากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 
36 โครงการคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านท่าม่วง 
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5) 

3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.5 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.5 
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37 โครงการคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
หวาย หมู่ท่ี 6 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 6) 

3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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แบบ ผ. 02 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดหล่ม หมู่ท่ี 7 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 7) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังเวิน หมู่ท่ี 8 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 8) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

 
  

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม7 
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แบบ ผ. 02 
 

 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 9 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 9) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนดู่น้อย หมู่ท่ี 
10 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 10) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ท่ี 
12 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 12) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ท่ี 
11 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 11) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.10 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.11 
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แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเป็นถนน
ลูกรังจากประตูน้ าท่ี 
1 บ้านดอนดู่น้อย 
หมู่ท่ี 10 ถึงประตูน้ า
ท่ี 2 บ้านกุดหล่ม 
หมู่ท่ี 7 ต.ศรีบุญ
เรือง อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น 

-เพื่อความสะดวก
ในการขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

2 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ได้รับการ
ปรับปรุง 1 เส้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

2 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

-เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 5  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

4 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

6 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

8 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

9 โครงการยกระดับ
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
หินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝายชะลอ
น้ าแม่น้ าชีในฤดูแล้ง 

-เพื่อกักเก็บรักษา
น้ าไว้ใช้ท้ังบริโภค
และการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ 
 
-เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ า 

6 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -จ านวน
ครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ า
เพื่ออุปโภค-
บริโภค และน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพียงพอ 

-กักเก็บรักษาน้ า
ไว้ใช้ท้ังบริโภค
และการเกษตร
ของชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ 
 
-เพื่อเป็นท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์น้ า 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

 

 



84 
แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ดินเป็นถนนลูกรังจาก
ประตูน้ าท่ี 1 บ้าน
ดอนดู่น้อย หมู่ท่ี 10 
ถึงประตูน้ าท่ี 2 บ้าน
กุดหล่ม หมู่ท่ี 7 ต.ศรี
บุญเรือง อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น 

-เพื่อความสะดวก
ในการขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 
 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 7,10) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดิน
ได้รับการ
ปรับปรุง 1 เส้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 

2 โครงการยกระดับถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินคลุก 

-เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น 

หมู่ท่ี 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 

 

  



85 
แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการยกระดับถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น- 
 

หมู่ท่ี 6  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

--ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 

4 โครงการยกระดับถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น- 
 

หมู่ท่ี 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

--ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 

 

 

 



86 
แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการยกระดับถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น- 
 

หมู่ท่ี 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

--ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 

8 โครงการยกระดับถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น- 
 

หมู่ท่ี 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

--ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 

9 โครงการยกระดับถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินคลุก 

เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น- 
 

หมู่ท่ี 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

--ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
การเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา- 

กองช่าง 



87 
แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ าแม่น้ าชีในฤดู
แล้ง 

-เพื่อกักเก็บรักษา
น้ าไว้ใช้ท้ังบริโภค
และการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ 
 
-เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ า 

6 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 

5,6,7,8,11,12) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -จ านวน
ครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ า
เพื่ออุปโภค-
บริโภค และน้ า
ใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

-กักเก็บรักษาน้ า
ไว้ใช้ท้ังบริโภค
และการเกษตร
ของชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ 
 
-เป็นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ านานา
ชนิด 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 



88 
แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ าสาธารณประโยชน์
ภายในหมู่บ้าน 

-เพื่อกักเก็บรักษา
น้ าไว้ใช้ท้ังบริโภค
และการเกษตร
ของชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ 
 
-เพื่อเป็นท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์น้ า
นานาชนิด 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 
 

4,000,000 4,000,000 -จ านวน
ครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงมีน้ า
เพื่ออุปโภค-
บริโภค และน้ า
ใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

-กักเก็บรักษาน้ า
ไว้ใช้ท้ังบริโภค
และการเกษตร
ของชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้ 
 
-เป็นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ านานา
ชนิด 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

12 โครงการขยาย/ซ่อม
บ ารุงสถานีสูบน้ า
พลังงานไฟฟูาเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมท่อน้ าเพ่ือใช้
ส าหรับการเกษตรและ
อุปโภค 

-เพื่อก่อสร้างและ
ซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าพลังงานไฟฟูา
ใช้ในการเกษตร
ได้อย่างทั่วถึง 

4 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5,6,7,8) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 
 

1,500,000 1,500,000 -จ านวนเกษตรท่ี
ได้ใช้น้ าท า
การเกษตรได้
อย่างทั่วถึง 

-เกษตรมีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร- 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.6,7 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.8 



89 
แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟูาหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์
หรือระบบโซล่าปั้ม
พร้อมท่อน้ าเพ่ือใช้
ส าหรับการเกษตรและ
อุปโภค 

-เพื่อเป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร
และอุปโภค 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

อบต.ศรีบุญเรือง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 -จ านวนเกษตรท่ี
ได้ใช้น้ าท า
การเกษตรได้
อย่างทั่วถึง 

-เกษตรมีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 

 
 
 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.6 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแลเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน เพ่ือการแข่งขัน-ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์
เช่น การปลูกพืช
บ ารุงดิน,การจัดต้ัง
กลุ่มเกษตรอินทรีย์,
การปลูกพืชผัก
อินทรีย์,การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ,การไถกลบ
ตอซัง-ข้าว,การงดใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร,การปลูก
พืชใช้น้ าน้อย
ทดแทนการท าข้าว
นาปรัง 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท า
การเกษตรแบบ
อินทรีย์ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 -ร้อยละ
ประชาชนท่ีท า
การเกษตร
อินทรีย์ 

-ประชาชนมี
แนวคิดในการท า
เกษตรอินทรีย์ท า
ให้ปลอดภัยขาก
สารเคมีมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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2 โครงการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

-เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการ
เลี้ยงโคและอื่นๆ 

-เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 7,8) 

800,000 800,000 800,000 
 
 
 

800,000 800,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากเวทีไทย
นิยมย่ังยืน  

ม.7,8,10,11 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแลเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหม 

-เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพเป็นทุนเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ดอยโอกาสมี
อาชีพและเกิด
รายได้ในการครอง
ชีพ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

-ผู้สูงอายุ คน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
อาชีพและเกิด
รายได้ในการ
ครองชีพ 

ส านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน
การจักสาน,ทอเสื่อ
จากต้นกก,ท าไม้
กวาดและอื่นๆ 

-เพื่อสนับสนุน
กิจการของกลุ่ม
อาชีพเป็นทุนเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 
 
 

100,000 100,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

จากเวทีไทยนยิมยั่งยืน 
ม.5,6,7,8,9,10,11,12 

จากเวทีไทย
นิยมยั่งยืน ม.9 



93 
แบบ ผ. 02 

 

4 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา
น้ าจืดและอื่นๆ 

-เพื่อสนับสนุน
กิจการของกลุ่ม
อาชีพเป็นทุนเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพภายใน
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อสนับสนุน
กิจการของกลุ่ม
อาชีพเป็นทุนเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

6 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการเพาะเห็ด 

-เพื่อสนับสนุน
กิจการของกลุ่ม
อาชีพเป็นทุนเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 6) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพ
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

7 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพด้าน
การตลาด การ
บริหารจัดการกลุ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ 

-เพื่อเพิ่มทักษะ
กลุ่มอาชีพให้มี
ความรู้ความ
ช านาญในการ
ด าเนินงาน บริหาร
จัดการ การตลาด 
และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลศรีบุญเรือง 

8หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -กลุ่มอาชีพให้มี
ความรู้ความ
ช านาญในการ
ด าเนินงาน 
บริหารจัดการ 
การตลาด และ
การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

-กลุ่มอาชีพ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

8 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลตัวเอง
ได้ตามสมควรช่วย
ลดภาระของ
ครอบครัวชุมชนได้
ในระดับหน่ึง 

ผู้สูงอายุใน 
ต าบลศรีบุญเรือง 

8หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ผู้สูงอายุร้อยละ 
90 สามารถดูแล
ตัวเองได้ตาม
สมควรสมควร
ช่วยลดภาระของ
ครอบครัวชุมชน
ได้ 

-ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารง
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างปกติ
ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมและสร้าง
จิตส านึกในด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

-เพื่อประชาขนและ
เยาวชนมีจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมเพิ่มขึ้น 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
ประชากรท่ีเข้า
ร่วมอบรมด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมอนุรักษ์ และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
รวมท้ังงานรัฐพิธี 

-เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
รวมท้ังงานรัฐพิธี
ท้องถิ่น 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5-12 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -จ านวน
ประชากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมรวมท้ัง
งานรัฐพิธีท้องถิ่น
ไว้ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

-เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องจริยธรรม 
สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1 โครงการ 20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

-บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องจริยธรรม 
สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

-เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดต่อ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การปูองกันโรค
ระบาด 

-เป็นการปูองกัน
และควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดต่อในพื้นท่ี
ต าบลศรีบุญเรือง 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการออกก าลังกาย
สบายชีวี 

-เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจท่ีดีลด
ภาวะการเจ็บปุวย
ด้วยโรคต่างๆ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ัวไป
มีความเข้าใจ
และออกก าลัง
กายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
กับวัย 

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
และจิตใจท่ีดีลด
ภาวะการเจ็บปุวย
ด้วยโรคต่างๆ- 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

-เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง การ
ดูแล คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านมี
ชมรมผู้สูงอายุ
และมีกิจกรรม
ผู้สูงอายุอย่าง
น้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

-ผู้สูงอายุรู้เท่าทัน
และเข้าใจสิ่งต่างๆ
และสามารถ
ปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

-เพื่อให้ความรู้
เรื่องการควบคุม
ปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน 
และผ่านการ
ประเมินเป็น 
“ชุมชนไอโอดีน” 

-ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือ
ไอโอดีน 

ส านักปลัด 
อบต. 

5 โครงการรณรงค์ไม่กิน
ปลาดิบปูองกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดีต าบล
ศรีบุญเรือง 

--เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนในพื้นท่ี 
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมละเลิก
การกินปลาดิบ 
เพื่อสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเลิก
กินปลาดิบมี
สุขภาพดีขึ้น 

-เป็นการปูองกัน
และควบคุมการ
ระบาดของ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี
ในพื้นท่ีต าบลศรี
บุญเรือง 

ส านักปลัด 
อบต. 

6 โครงการส่งเสริม
สุขภาพตามหลักแพทย์
วิถีธรรม 

-เพื่อพัฒนา
รูปแบบการดูแล
สุขภาพตนเองใน
การควบคุมโรคไม่
ติดต่อท่ีเป็น
ปัญหาในพื้นท่ี 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการ
พัฒนาความรู้
ทักษะการดูแล
สุขภาพปูองกัน
โรค 

-เป็นการบด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
ของคนในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 
อบต. 
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7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านส าหรับ
ด าเนินการโครงการการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริดาน
สาธารณสุข 

-เพื่อด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ80 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

-ประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
ท่ัวถึง 

ส านักปลัด 
อบต. 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน   
ศ.ดรสมเด็จพระเข้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

-เพื่อส ารวจข้อมูล
และขับเคลื่อน
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว์
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศ.ดร
สมเด็จพระเข้าลูก
เธอเจ้าฟูา
จุฬาลงกรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารี 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ80 ของ
การขึ้นทะเบียน
ของจ านวนสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า 

-มีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่เด็ก-
เยาวชน 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-
เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

3 โรงเรียน 
ในเขตบริการ 
อบต. ศรีบุญ

เรือง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -ร้อยละของเด็ก
เยาวชนท่ีเข้า
รับการอบรม 

-เด็ก-เยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย
ประจ าต าบลศรีบุญ
เรือง 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้
เรียนรู้จักตนเองรู้จัก
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
ประวัติศาสตร์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆมี
จิตส านึกรักและ
ภูมิใจในตนเอง 
ท้องถิ่นและชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์ 

3 โรงเรียน 
ในเขตบริการ 
อบต. ศรีบุญ

เรือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนท่ีเข้า
รับการอบรม 

-เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้จักตนเอง รู้จัก
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
ประวัติศาสตร์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มี
จิตส านึกรักและ
ภูมิใจในตนเอง 
ท้องถิ่นและชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 
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3 โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

-เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
ของเด็ก 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของเด็ก
เยาวชน
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
และอารมณ์
สังคมและ
สติปัญญา 

-เด็กและเยาวชน
มีสถานท่ีเล่นแบบ
ธรรมชาติและท า
กิจกรรมต่างๆมี
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้ารับ
กิจกรรมต่างๆที่
องค์กรจัดขึ้น 

1 ครั้ง 30,000 
 

(อบต.) 

30,000 
 

(อบต.) 

30,000 
 

(อบต.) 

30,000 
 

(อบต.) 

30,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
เพิ่มขึ้น 

-เด็กและเยาวชน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่
องค์กรจัดขึ้น- 

กองการศึกษาฯ 

5 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ าต าบล 

-เพื่อให้มีการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบล 

1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -จ านวนเด็กที่
ได้รับการพัฒนา
ก่อนเข้าเรียน
เพิ่มขึ้น 

-เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนได้รู้จักและ
พัฒนาก่อนเข้า
เรียน 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตามแนว
พระราชด าริเฉลิมพระ
เกียรติอันเกี่ยวเน่ืองกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

-เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนได้
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ 5-12) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ประชากรใน
ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการเข้า
ร่วมโครงการเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนและ
เยาวชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 สนับสนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
จัดการ
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

1 โครงการ 
หมู่ 5-12 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -จ านวนผู้มาใช้
บริการเพิ่มมาก
ขึ้นกิจกรรม
โครงการ
ครอบคลุมการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุขทุกด้าน 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข
ทุกด้าน 

1 โครงการ 
(หมู่ 5-12) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนผู้มาใช้
บริการเพิ่มมาก
ขึ้น 

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการ
จัดการ
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

1 โครงการ 
(หมู่ 5-12) 

300,000 
 

(อบต.) 

300,000 
 

(อบต.) 

300,000 
 

(อบต.) 

300,000 
 

(อบต.) 

300,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ประชาชนได้รับ
การบริการ
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

5 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอชนบท 
ตามโครงการรับบริจาค
โลหิต 

-เพื่อสนับสนุนใน
การบริจาคโลหิต 

1 ครั้ง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -อบต.ศรีบุญ
เรืองส่งเสริม
กิจกรรมต่อเนื่อง
และจ านวนผู้
บริจาคโลหิต
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนบริจาค
โลหิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการจัดสรร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้
ท่ัวถึง 

-เพื่อสงเคราะห์การ
จัดสรรและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชนใน
แต่ละวัน 

หมู่ท่ี 5-12 5,000,000 
 

(อบต.) 

5,000,000 
 

(อบต.) 

5,000,000 
 

(อบต.) 

5,000,000 
 

(อบต.) 

5,000,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส,
ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
สิทธิ์เพิ่มขึ้น 

-เสริมสร้างให้ผู้ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์มี
รายได้เพ่ือพยุง
ชีวิตในแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 
อบต. 

หน่วยงานอื่น 

2 ส่งเสริมการจัดสรร
เบี้ยยังชีพผู้พิการให้
ท่ัวถึง 

-เพื่อสงเคราะห์การ
จัดสรรและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชนใน
แต่ละวัน 

หมู่ท่ี 5-12 2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส,
ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
สิทธิ์เพิ่มขึ้น 

-เสริมสร้างให้ผู้ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์มี
รายได้เพ่ือพยุง
ชีวิตในแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 
อบต. 

หน่วยงานอื่น 
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3 ส่งเสริมการจัดสรร
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อให้
ท่ัวถึง 

-เพื่อสงเคราะห์การ
จัดสรรและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชนใน
แต่ละวัน 

หมู่ท่ี 5-12 12,000 
 

(อบต.) 

12,000 
 

(อบต.) 

12,000 
 

(อบต.) 

12,000 
 

(อบต.) 

12,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส,
ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
สิทธิเ์พิ่มขึ้น 

-เสริมสร้างให้ผู้ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์มี
รายได้เพ่ือพยุง
ชีวิตในแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 
อบต. 

หน่วยงานอื่น 

4 ส่งเสริมกิจกรรมผู้
พิการ,ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านภายในต าบล 

-เพื่อให้ผู้พิการ,
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
และมีความสุขไม่
เป็นภาระผู้อื่น 

หมู่ท่ี 5-12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

-เสริมสร้างให้ผู้ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์มี
รายได้เพ่ือพยุง
ชีวิตในแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

5 สนับสนุนการจัดท า
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อพัฒนาด้าน
ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นปัจจุบัน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนผู้เข้ารับ
การประชาคม
หมู่บ้าน 

-สามารถน าข้อมูล
ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาได้มาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

6 ส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาผู้น า
ชุมชน,กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มสตรีภายใน
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านต่างๆของกลุ่ม
อาชีพภายในต าบล 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนผู้เข้า
อบรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

-ผู้น าชุมชน,กลุ่ม
อาชีพและกลุ่ม
อาชีพสตรีมี
ความรู้
ความสามารถมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

7 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนเด็กและ
เยาวชนเข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

-เด็กและเยาวชน
ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

ส านักปลัด 
อบต. 
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8 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนผู้สูงอายุ
ท่ีเข้ารับการ
อบรมมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

-ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับ
การอบรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

  



106 
แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์กีฬา 

-เพื่อให้เยาวชนได้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมกีฬา 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนเยาวชน
ได้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกซ้อม
กีฬาเพิ่มขึ้น 

-เยาวชนได้มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมและสร้าง
จิตส านึกในด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

-เพื่อประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส านึก
ในด้านจริยธรรม
และคุณธรรม
เพิ่มขึ้น 

1 โครงการ 
หมู่ท่ี 5-12 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ประชากรท่ีเข้า
ร่วมอบรมด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส านึก
ในด้านจริยธรรม
และคุณธรรม
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมอนุรักษ์ และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
รวมท้ังงานรัฐพิธี 

-เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
รวมท้ังงานรัฐพิธี
ท้องถิ่น 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5-12 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ประชากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมรวมท้ัง
งานรัฐพิธีท้องถิ่น
ไว้ 

กองการศึกษาฯ 
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3 โครงการ อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

--เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องจริยธรรม 
สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1 โครงการ 20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

-บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องจริยธรรม 
สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้น
ตาลและต้นยางนา
ริมพนังหนองกอง
แก้ว 

-เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ชุมชน 
-สร้างภูมิทัศน์สวยงาม
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-จ านวนปุาไม้ใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 
-จ านวน
นักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 

-มีพ้ืนท่ีปุาเพิ่ม
มากขึ้นและเป็น
แหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์
ประจ าต าบล 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการพัฒนาปุา
โจดเป็นปุาชุมชน
พร้อมเส้นทางเดิน
ปุาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

-เพื่อร่วมกันจัดการปุา
โจดโดยให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการควบคุม 
ดูแล รักษา หรือบ ารุง
ปุา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และการใช้ประโยชน์
ภายใต้หลักการความ
ยั่งยืนและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 9,10) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-จ านวนปุาไม้ใน
ต าบลเพิ่มขึ้น 
 
-จ านวน
นักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนได้รับ
ผลผลิตมาลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนเป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนให้
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 โครงการพัฒนา ต้น
ยางใหญ่เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวประจ า
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าต าบลศรีบุญเรือง 
-เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่10 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 และพิธีบรมราช
ภิเษก  

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

-การเพิ่มรายได้
จากการท่องเท่ียว
ให้ชุมขน 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 โครงการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม 

-เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมท่ี
เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-เกษตรกร
สามารถเลี้ยง
ไหมได้และลด
ต้นทุนการผลิต 

-การผลิตเส้นไหม
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ตลอดท้ังปี
เกษตรกรสามารถ
ผลิตเส้นไหมได้
เพิ่มขึ้นและมี
รายได้มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

5 โครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นท่ีต าบลศรีบุญ
เรืองเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

-เพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
อนุรักษ์ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อยู่ในชุมชน 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

--การเพิ่มรายได้
จากการท่องเท่ียว
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

6 โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 
(Community 
Based Tourism 
:CBT) 

-เพื่อเสริมสร้างให้เกิด
ความรัก ความหวง
แหนและกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อยู่ในชุมชนของตนเอง 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

--การเพิ่มรายได้
จากการท่องเท่ียว
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้ประชาชนได้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
หวงแหนธรรมชาติของ
ชุมชนรอบตัว 

1 โครงการ 
 (หมู่ท่ี 5-12) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

50,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนประชากรมี
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนได้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่กับชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

8 โครงการท าความ
สะอาดร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ชุมชนสะอาด
และน่าอยู่มากขึ้น 

หมู่ท่ี 5-12 80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

80,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการท าความ
สะอาดร่องระบาย
น้ าเพ่ิมมากขึ้น 

-ชุมชนมีความ
สะอาดและน่าอยู่
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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9 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

-เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

หมู่ท่ี 5-12 
และโรงเรียน
ภายในต าบล 

10,000 
 

(อบต.) 

10,000 
 

(อบต.) 

10,000 
 

(อบต.) 

10,000 
 

(อบต.) 

10,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ประชาชนและ
นักเรียนในเขต 
อบต.ที่เข้าร่วม
โครงการ 

-ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้นักเรียน
และประชาชน
ท่ัวไป 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ออกระเบียบหรือ
ข้อบัญญัติต าบลควบคุม
ด้านสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อควบคุมและ
เป็นแนวทางของ
สังคม 

 (หมู่ 5-12) 20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

20,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนระเบียบ
หรือข้อบัญญัติ
ต าบลท่ีออก
ควบคุมเพิ่มขึ้น 

-สังคมชุมชนอยู่
ร่วมกันภายใต้
กฎหมาย 

ส านักปลัด 
อบต. 

11 การบริหารจัดการน้ าท้ัง
ระบบ (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

-เพื่ออนุรักษ์
แหล่งน้ าท้ังระบบ 

(หมู่ 5-12) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนน้ าท่ีใช้
ในการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น 

-สามารถรักษา
แหล่งน้ าเดิมและ
เพิ่มแหล่งน้ าใหม่ 

ส านักปลัด 
อบต. 

หน่วยงานอื่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและการก าจัดขยะ 
ในชุมชนครบวงจร 

-เพื่อให้ประชาขน
รู้จักบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยและการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

8 หมู่บ้าน 
 (หมู่ 5-12) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

2,000,000 
 

(อบต.) 

-จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
เข้าใจการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

-ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมีความ
สะอาดและน่าอยู่
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
หน่วยงานอื่น 

13 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณา
การในรูปแบบขยายผล 

-เพื่อบริหาร
จัดการขยะได้
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ 5-12) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
เข้าใจการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

-ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
และชุมชนมีความ
สะอาดและน่าอยู่
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

หน่วยงานอื่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสร้าง
เสริมศักยภาพด้านการ
ปูองกันไฟปุา 

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติด้านการ
ปูองกันไฟปุาใน
ชุมชน 

พนักงานดับเพลิง 
อบต.ศรีบุญเรือง 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

-พนักงานดับเพลิง 
อบต.ศรีบุญเรือง 
มีความรู้และ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติด้านการ
ปูองกันไฟปุาใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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2 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ 
และพนักงานของอบต. 
ตามโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บันทึกบัญชีด้วย
ระบบ
คอมพิวเตอร์ของ 
อบต.ศรีบุญเรือง 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบุญ
เรือง 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 -จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

-เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้
ครบทุกระบบ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคลากร
โครงการให้ความรู้การ
แก้ปัญหาไฟฟูาขัดข้อง 

-เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจ 
แก้ปัญหาไฟฟูา
ขัดข้องในเบ้ืองต้น 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบุญ
เรือง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

-บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ
แก้ปัญหาไฟฟูา
ขัดข้องในเบ้ืองต้น 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ปูองกันอุบัติเหตุ
จากการจมน้ า 

-เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ 
เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการ
ช่วยชีวิตทางน้ าและ
การเอาชีวิตรอด 

พนักงานกู้ชีพ
(1669) และ

พนักงาน
ดับเพลิง อบต.

ศรีบุญเรือง 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

-จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

-ลดการเสียชีวิต
ของเด็กและ
ประชาชนจากการ
ตกน้ าจมน้ า 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
สร้างเสริมศักยภาพ
ด้านการปูองกันไฟ
ปุาในชุมชน 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติด้านการ
ปูองกันไฟปุาในชุมชน- 

พนักงาน
ดับเพลิง อบต.

ศรีบุญเรือง 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

-จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

-พนักงานดับเพลิง 
อบต.ศรีบุญเรือง มี
ความรู้และ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติด้านการ
ปูองกันไฟปุาใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการฝึกอบรม
ประชาชนและเฝูา
ระวังโรคติดต่อสู่คน
สัตว์และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
การควบคุม ปูองกัน 
และมีส่วนร่วมในการ
เฝูาระวังโรคติดต่อใน
ชุมชน 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

-จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

-ประชาชนรู้จักการ
ควบคุม ปูองกัน 
และมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวัง
โรคติดต่อในชุมชน
ได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดเพ่ิม
ศักยภาพในการ
พัฒนาทุกด้าน 
(ศึกษาดูงาน) 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรทุกภาค
ส่วน 

1 โครงการ 
 

150,000 
 

(อบต.) 

150,000 
 

(อบต.) 

150,000 
 

(อบต.) 

150,000 
 

(อบต.) 

150,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
รองรับภารกิจ 

-บุคลากรใน
องค์กรได้เพ่ิมพูน
ความรู้มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ทักษะแก่บุคลากร
และปรับปรุง
อัตราก าลังเพื่อ
รองรับภารกิจ 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

อบต. 350,000 
 

(อบต.) 

350,000 
 

(อบต.) 

350,000 
 

(อบต.) 

350,000 
 

(อบต.) 

350,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

-เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ส านักงานและ
ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ
กับภารกิจ 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กับภารกิจ 

อบต. 500,000 
 

(อบต.) 

500,000 
 

(อบต.) 

500,000 
 

(อบต.) 

500,000 
 

(อบต.) 

500,000 
 

(อบต.) 

-จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

-มีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์เพียงพอ
กับภารกิจ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 การจัดท าแผนท่ีภาษี -เพื่อเป็นการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีและรายได้
ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 600,000 
 

(อบต.) 
 
 

600,000 
 

(อบต.) 
 

600,000 
 

(อบต.) 
 

600,000 
 

(อบต.) 
 

600,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
บริการ 
-จ านวนรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้น 

-องค์กรมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 
 

5 จัดซ้ือเรือท้องแบน
ประจ าต าบล 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณ
ภัย 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 -มีเรือท้องแบนท่ี
ใช้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เพิ่มขึ้น 

-อบต.มีความ
พร้อมในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 
อบต. 

6 อินเตอร์เน็ตภายใน
ชุมชน 

-เพื่อเด็กและ
เยาวชนรับทราบ
ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

 

150,000 
 

(อบต.) 
 

150,000 
 

(อบต.) 
 

150,000 
 

(อบต.) 
 

150,000 
 

(อบต.) 
 

150,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวนผู้มาใช้
บริการ 

-เด็กและเยาวชน
รับทราบข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 
อบต. 
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7 การบริหารจัดการและ
การติดตามและ
ด าเนินงานกล้อง CCTV 

-เพื่อรับทราบ
ปัญหาข้อมูลการ
ติดตามการ
ด าเนินงานกล้อง 
CCTV 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

-กล้อง CCTV มี
การปรับปรุงดูแล
และพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

-ประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

8 โครงการ อบต.ร่วมใจ
ต้ายภัยแล้ง 

-เพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งท่ี
เกิดขึ้น 

1 ครั้ง 50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวน
ประชาชนท่ีได้รับ
บริการ 

-ประชากรได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ต าบลศรีบุญเรือง 

--เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้ารับ
การอบรม 

-ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด 

-เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่เด็กนักเรียนและ
เยาวชนในการปูองกัน
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

3 โรงเรียน 
ในเขตบริการ 

อบต.  
ศรีบุญเรือง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การอบรม 

-ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต 
อบต.ศรีบุญเรือง 
ในด้านภัยพิบัติ
ฉุกเฉินสาธารณภัย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 
ฯลฯ 

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต อบต.
ศรีบุญเรือง ในด้านภัย
พิบัติฉุกเฉินสาธารณ
ภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคติดต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น ฯลฯ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 5-12) 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

-ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันท่วงทีและ
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบล 
(1669) 

-หน่วยกู้ชีพประจ า
ต าบลศรีบุญเรืองมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

6 คน 
ปฏิบัติงานท่ี
ศูนย์กู้ชีพ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรี

บุญเรือง 

400,000 
 

(อบต.) 
 

400,000 
 

(อบต.) 
 

400,000 
 

(อบต.) 
 

400,000 
 

(อบต.) 
 

400,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวนบุคลากร
หน่วยกู้ชีพ (1669) 
เข้าฝึกอบรม 

-เพิ่มพูนความรู้ให้
หน่วยกู้ชีพประจ า
ศูนย์กู้ชีพต าบลศรี
บุญเรือง 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายผลเรือน 

-เพื่อทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู้
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

32 คน 100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวนอปพร.ท่ี
เข้าฝึกอบรม 

-สามารถช่วยเหลือ
ตรวจสอบดูแล
ชุมชนและสังคมให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 ฝึกอบรมพนักงาน
ดับเพลิง 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้
พนักงานดับเพลิง 

6 คน 50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

50,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวนพนักงาน
ดับเพลิงท่ีเข้า
ฝึกอบรม 

-สามารถช่วยเหลือ
ตรวจสอบดูแล
ชุมชนและสังคมให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าต าบล 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนประชาขนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

1 โครงการ 
(หมูท่ี 5-12) 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

100,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวนเด็กและ
เยาวชนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

-เด็กและเยาวชน
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จุดให้บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2 ครั้ง 30,000 
 

(อบต.) 
 

30,000 
 

(อบต.) 
 

30,000 
 

(อบต.) 
 

30,000 
 

(อบต.) 
 

30,000 
 

(อบต.) 
 

-เพิ่มจ านวนจุด
ตรวจบริการ
ประชาชนอย่าง
ท่ัวถึง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัย (ภัย
ธรรมชาติ) 

-เพื่อช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูเหตุท่ีเกิดจากภัย
พิบัติ 

ตลอดท้ังปี 1,000,000 
 

(อบต.) 
 

1,000,000 
 

(อบต.) 
 

1,000,000 
 

(อบต.) 
 

1,000,000 
 

(อบต.) 
 

1,000,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวนประชาชน
ท่ีประสบความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัย 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชารัฐ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

-เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

หมู่ท่ี 5-12 20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

-ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดซ้ือจัด
จ้างเพิ่มมากขึ้น 

-เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรม
คณะกรรมการใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

-เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีความรู้ในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

หมู่ท่ี 5-12 20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

20,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวน
คณะกรรมการ
ได้รับความรู้ในการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพิ่ม
มากขึ้น 

-คณะกรรมการมี
ความรู้ในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชารัฐ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การบริหารจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

-เพื่อด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1 ครั้ง 
(หมู่ท่ี 5-12) 

500,000 
 

(อบต.) 
 
 

500,000 
 

(อบต.) 
 

500,000 
 

(อบต.) 
 

500,000 
 

(อบต.) 
 

500,000 
 

(อบต.) 
 

-ความส าเร็จใน
การจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

-การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

2 ส่งเสริมความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น
รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ประชาธิปไตย 

-เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
เรื่อง
ประชาธิปไตย 

1 ครั้ง 
(หมู่ท่ี 5-12) 

15,000 
 

(อบต.) 
 
 

15,000 
 

(อบต.) 
 

15,000 
 

(อบต.) 
 

15,000 
 

(อบต.) 
 

15,000 
 

(อบต.) 
 

-จ านวน
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรู้
ในเรื่อง
ประชาธิปไตย
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชนทราบ
เรื่อง
ประชาธิปไตยมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 

-เพื่ออุดหนุน
งบประมาณท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอชนบท
ด าเนินการตาม
โครงการ 

1 ครั้ง 20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

-จ านวนโครงการ
รองรับการ
สนับสนุน 

-เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมกลไกระบบ
บริหารจัดการ
ปัญหาสังคมและ
ความพอเพียง 

ส านักปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

-เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
คนในโรงเรียน 

1 โครงการ 
3 โรงเรียน 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

-จ านวนเด็กที่ได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน
เพิ่มขึ้น 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและ
เพิ่มสารอาหาร
ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโครงการ
แข้งขันกีฬา
ประจ าปีของ
โรงเรียนในเขต
บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ศรีบุญเรือง 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ออกก าบังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

3 โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้น 

-เด็กนักเรียนได้
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
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3 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านวังเวิน-กุดหล่ม 
โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย
นักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียน
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

1 โครงการ 
โรงเรียนบ้าน

วังเวิน-กุดหล่ม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

-นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

4 อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตร
นารี ของโรงเรียน
เขตบริการ อบต. 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้ารับ
กิจกรรมต่างๆที่องค์กร
จัดขึ้น 

3 โรงเรียน 30,000 30,000 30,000  30,000 -จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมและได้รู้จัก
การอดทนต่อ
สภาพแวดล้อม 

-เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 

กองการศึกษาฯ 

5 อุดหนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
ในเขตบริการ อบต. 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้ารับ
กิจกรรมต่างๆที่องค์กร
จัดขึ้น 

3 โรงเรียน 40,000 40,000 40,000  40,000 -จ านวนเด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี
เพิ่มขึ้น 

-เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่องค์กรจัด
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
งานอาชีพ 1 
โรงเรียน 1 
ผลิตภัณฑ์ 

-เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
จริงสู่การสร้างผลงาน
หรือชิ้นงานท่ีเป็น
รูปธรรม 

3 โรงเรียน 30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

-นักเรียนสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์จาก
ชิ้นงานท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ได้ 

-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
จัดสร้างชิ้นงานสู่
การสร้างผลิตภัณฑ์
สู่การสร้างรายได้
ระหว่างเรียนได้ 

กองการศึกษาฯ 

7 สนับสนุนโครงการ
อาหารเสริม (นม) 

-เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริมนมครบทุก
คนในโรงเรียน 

1 โครงการ 
(หมู่ท่ี 5-12) 

600,000 
 
 

600,000 
 
 

600,000 
 
 

600,000 
 
 

600,000 
 
 

-จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม (นม)ครบทุก
คนในโรงเรียน 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริมนม
รวมท้ังได้รับสาร
ฟลูออไรด์ 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน 

-เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5-12 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

-จ านวนประชาชน
ท่ีได้รับการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบทตามโครงการ
รับบริจาคโลหิต 

-เพื่อสนับสนุนในการ
รับบริจาคโลหิต 

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

-ประชาชนบริจาค
โลหิตเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชนบท(กองทุน
เอดส์) 

-เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จ านวนผู้ติดเชื้อ
เอดส์ท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือเพิ่มมาก
ขึ้น 

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 อุดหนุนปศุสัตว์
จังหวัดขอนแก่น
ตามโครงการ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าต าบลศรีบุญ
เรือง 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติการในการ
ออกส ารวจข้อมูลใน
พื้นท่ี 

1 ครั้ง 
หมู่ท่ี 5-12 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จ านวนผู้เป็นโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

-ประชาชนปลอด
จากการได้รับเชื้อ
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การกระจาบอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้
และเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอ 

-เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จ านวนโครงการ
รองรับการ
สนับสนุน 

-มีการประสาน
ร่วมมือในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต. 

2 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้
และเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัด 

-เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จ านวนโครงการ
รองรับการ
สนับสนุน 

-มีการประสาน
ร่วมมือในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบต. 
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3 อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรชนบท
(โครงการแกนน า
เยาวชนแจ้งข่าว
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด) 

-เพื่อให้เยาวชน
รับทราบปัญหา
อาชญากรรมและ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จ านวนเยาวชนเข้า
รับการอบรม 

-เด็กเยาวชน
รับทราบปัญหา
อาชญากรรมและ
ห่างไกลยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการภายใน
ชุมชน 

-เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการภายในชุมชน 

8 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนสมาชิก
เพิ่มขึ้น 

-เกิดการเชื่อมโยง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบต. 

5 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟู
และกิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพผู้ท่ี
ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 
ผู้เสพ/ผู้ติดกลุ่ม
เสี่ยงภายในต าบล 

-เพื่อ บ าบัด ฟื้นฟู 
สมรรถภาพของผู้เสพ/
ผูต้ิด 

1 โครงการ 
(หมู่ท่ี 5-12) 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 -จ านวนผู้ติด,ผู้เสพ
และผู้เข้ารับการ
อบรม 

-ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับ
การบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

หน่วยงานอื่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5-12 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 -จ านวนประชากรท่ี
เข้าร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

-สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
รวมท้ังงานรับพิธี
ท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนประเพณี
และวัฒนธรรมของ
อ าเภอและจังหวัด
รวมท้ังงานรัฐพิธี 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -จ านวนประชากรท่ี
เข้าร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

-สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
รวมท้ังงานรับพิธี
ท้องถิ่นไว้ 

กองการศึกษาฯ 
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3 อุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

-เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน 

1 ครั้ง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 -จ านวนประชากรท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อน 

ประชาชนได้รับ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

4 อุดหนุนการสืบสาน
ต านานไหมเมือง
ชนบท 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 ครั้ง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 -จ านวนประชากรท่ี
เข้าร่วมสืบสาน
ต านานไหมเพ่ิมขึ้น 

-สามารถอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สะพานข้ามแม่น้ า
ชีและคูคลอง
ชลประทาน 

-เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก
ระหว่างหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ า
สะดวกลดระยะเวลาการสัญจร 

8 หมู่บ้าน 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -สะพานข้าม
แม่น้ าชีเพิ่มขึ้น 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

2 ก่อสร้างพนังกั้น
แม่น้ าชี 

-เพื่อก่อสร้างพนังกั้นน้ า ช่วย
การพังทลายของหน้าดิน 

8 หมู่บ้าน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -พนังกั้นน้ าชีเพิ่ม
มากขึ้น 

-ช่วยการพังทลาย
ของหน้าดิน 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 
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3 ก่อสร้างระบบ
ประปาประจ า
หมู่บ้าน 

-เพื่อปรับปรุงให้น้ ามีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อการอุปโภค
และบริโภค 

8 หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5-12 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนระบบ
ประปาประจ า
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

-ปรับปรุงให้น้ ามี
คุณภาพและ
ปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

4 ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าพลังงานไฟฟูา 

-เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมให้
สถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟูาใช้ใน
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง 

6 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -จ านวนเกษตรท่ี
ได้ใช้น้ าท า
การเกษตรได้
อย่างทั่วถึง 

-เกษตรมีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงานอื่น 

 


