
แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติ
ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนสันเขื่อน
ชลประทานจาก 
บ้านดอนดู่-บ้านท่าม่วง 

-เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้ 
สะดวกและปลอดภัย 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -จ านวนราษฎร 8 
หมู่บ้านได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และปลอดภัย 

-ราษฎรสัญจรไปมา
ได้ 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

2 ก่อสร้างสะพานคสล.
แยกบ้านกุดหล่ม-บ้าน
ท่าม่วง  
จ านวน 2 ช่วง 
- ช่วงที่ 1  350 เมตร  
- ช่วงที่ 2    75 เมตร 

-เพื่อใช้สัญจรไปมาในช่วงน้ าท่วมได้ 
สะดวกและปลอดภัย 

4หมู่บ้าน 
(ม.6,9,10,11) 

15,000,000 
 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -ร้อยละประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

-ราษฎรสัญจรไปมา
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

3 ก่อสร้างสะพานข้ามหนอง
กองแก้วจากวัดศรีบุญ
เรือง-บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 
จุดก่ึงกลางระหว่างบ้าน
ดอนดู-่บ้านกุดหล่ม 

-เพื่อพัฒนาหนองกองแก้วให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล             
ศรีบุญเรือง 
-เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนต าบลศรีบุญ
เรือง 
-เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรระหว่าง
หมู่บ้าน 
-เพื่อเชื่อมต่อถนนลาดยางที่มีอยู่
เดิมให้รอบหนองกองแก้ว ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการ

8หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

300,000,000 
 

300,000,000 
 

300,000,000 
 

300,000,000 
 

300,000,000 
 

-การเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวชาว
ไทย/ชาวต่างประเทศ
คน/วัน หรือปี  
-การเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว/
ครัวเรือน 

-อ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
-เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับ
รากหญ้า 
 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

เดินทางมากขึ้น 

แบบ ผ. 02 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
 

4 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามแม่น้ าชี ้

-เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ทาง 
-เพื่อลดเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าบ ารุงรักษา 
-เพื่อรองรับความเจริญของชุมชน 

5 หมู่บ้าน 
(ม.5,6,7,11,12) 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

-ร้อยละประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

-ราษฎรสัญจรไป
มาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 

5 โครงการกอสรางเขื่อนคสล.ป้องกัน
ตลิ่งเลียบแม่น้ าชี 

-เพื่อการแกไขปญหาการทรุดตัวของ
ตลิ่ง 
ซึ่งเปนแนวถนนที่ใชสัญจรไปมารวมทั้ง
บ้านเรือนที่อยูอาศัยของประชาชน 

4 หมู่บ้าน 
(ม.6,7,8,11) 

100,000,000 
 

100,000,000 
 

100,000,000 
 

100,000,000 
 

100,000,000 
 
 

-จ านวนครัวเรือนที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

-ปองกันการทรุด
ตัวของดิน 
ตามแนวริมแม่น้ าชี 
-ปองกันน้ าทวม
พื้นที่ 
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้าน
กุดหล่ม หมู่ที่ 7 

-เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย 1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 7) 
0.40x2,000 ม. 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

-จ านวนรางระบายน้ า 
เพิ่มมากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และ 
เน่าเสียก่อให้เกิด
โรค 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 

-เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย 1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 8) 
0.40x2,000 ม. 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

 

-จ านวนรางระบายน้ า 
เพิ่มมากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และ 
เน่าเสียก่อให้เกิด
โรค 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสรา้งความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

 
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 
-เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย 1 หมู่บ้าน 

(หมู่ที่ 9) 
0.40x2,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนรางระบายน้ า 
 เพิ่มมากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขังและ 
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 
-เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย 1 หมู่บ้าน 

(หมู่ที่ 10) 
0.40x2,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนรางระบายน้ า 
 เพิ่มมากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขังและ 
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

บ้านใหม่ศิวไิลย์ หมู่ที่ 12 
-เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย 1 หมู่บ้าน 

(หมู่ที่ 12) 
0.40x2,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนรางระบายน้ า 
 เพิ่มมากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขังและ 
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 
-เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเสีย 1 หมู่บ้าน 

(หมู่ที่ 5) 
0.40x2,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนรางระบายน้ า 
 เพิ่มมากขึ้น 

-ไม่เกิดน้ าท่วมขังและ 
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ท่าม่วง  หมู่ที่ 5 
-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 8) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 
6 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 6) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.5 

 
แบบ ผ. 02 

 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสรา้งความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 7) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังเวิน  หมู่ที่ 8 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 8) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังเวิน  หมู่ที่ 9 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 9) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่าม่วง  หมู่ที่ 10 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 10) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังเวิน  หมู่ที่ 12 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 12) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากดอนปู่ตา-หนอง 
กุดเวียน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 

-เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมา 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 11) 

4x1,000x0.05 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

-ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

 
 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.7 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.
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แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

   

1 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนน
ลูกรังจากประตูน้ าที่ 1บ้านดอนดู่น้อย 
หมู่ที่ 10  ถึงประตูน้ าที่ 2 
บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญเรือง 
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

-เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งการเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจร 
ไปมา 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 7,10) 
6 ม.x2 กม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนถนนดินได้รับการ
ปรับปรุง1 เส้น 

-ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การขนส่งการเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการยกระดับถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงหินคลุก 

-เพื่อให้การเดินทางสะดวก
ขึ้น 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 12) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนประชาชนเดินทาง
สะดวกขึ้น 

-ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การขนส่งการเกษตรและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

   

3 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าแม่น้ าชี 
ในฤดูแล้ง 

-เพื่อกักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ทั้ง
บริโภคและการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ 
-เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ า 

6 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่5,6,7,8,11,12) 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

-จ านวนครัวเรือนที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงมีน้ า
เพื่ออุปโภค-บริโภคและน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

-กักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ทั้งบริโภค
และการเกษตรของชุมชน
บริเวณใกล้เคียงได้ 
-เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
นานาชนิด 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อ่ืน 
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แบบ ผ. 02 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ส าหรับ  องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบญุเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน่ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน        

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน          
 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
     (บาท) 

 
4 โครงการขุดลอกแหล่ง

น้ าสาธารณประโยชน์
ภายในหมู่บ้าน 

-เพื่อกักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ทั้ง
บริโภคและการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ 
-เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ านานาชนิด 
 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -จ านวนครัวเรือนที่
อยู่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงมน้ี าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและ
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 

-กักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ทั้ง
บริโภคและการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้
และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ า 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อื่น 

5 โครงการขยาย/ซ่อม
บ ารุงสถานีสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมท่อน้ าเพื่อใช้
ส าหรับการเกษตรและ
อุปโภค 

- เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตรได้อย่าง
ทั่วถึง 

4 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 

5,6,7,8) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -จ านวนเกษตรที่ได้
ใช้น้ าท าการเกษตร
ได้อย่างทั่วถึง 

-เกษตรมีน้ าเพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อื่น 

 
 
 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบญุเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน        

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน          
 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
     (บาท) 

 
7 โครงการก่อสร้าง

สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าหรือพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือ
ระบบโซล่าปั้ม
พร้อมท่อน้ าเพื่อ
ใช้ส าหรับ
การเกษตรและ
อุปโภค 

-เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรและอุปโภค 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-

12) 
อบต. 
ศรีบุญ
เรือง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -จ านวน
เกษตรที่ได้ใช้
น้ าท า
การเกษตรได้
อย่างทั่วถึง 

-เกษตรมีน้ าเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงาน

อื่น 

8 โครงการขุดลอก
หนองกองแก้ว 
เพื่อใช้ส าหรับ
การเกษตรและ
อุปโภค 
 

เพื่อกักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ทั้ง
บริโภคและการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ 
-เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ านานาชนิด 
-เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-

12) 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000   300,000,000   -จ านวน
ครัวเรือนที่
อยู่อาศัย
บริเวณ
ใกล้เคียง มี
น้ าเพื่อ
อุปโภค-
บริโภคและ
น้ าเพื่อใช้ใน

กักเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ทั้ง
บริโภคและการเกษตรของ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
นานาชนิดและปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนและเยาวชน

กองช่าง 
หน่วยงาน

อื่น 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

และเยาวชนของชาติ การเกษตร
เพียงพอ 

ของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสรา้งความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 



 
 

1 ยกระดับเสาไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน 

-เพื่อยกระดับเสาไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้านใหสู้งขึ้น 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 6) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนเสาไฟฟ้าที่
ยกระดับให้สูงขึ้น 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สิน 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน -เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าที่สะอาดและมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

8 หมู่บ้าน 
(ม.5-12) 

 

600,000 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 -ระบบประปาได้รับ
การปรับปรุง
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

-ประชาชนได้ใช้น้ าที่
สะอาดและมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

3 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 

-เพื่อขยายเขตประปาให้ประชาชนได้ใช้
น้ าอย่างทั่วถึง 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5,9) 

 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละประชาชน
ใช้น้ าประปา 

-ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

4 ขยายเขตไฟฟ้าไปทางวัดป่าโจด
และภายในหมู่บ้าน 

-เพื่อเพิ่มแสงสว่างต่อผู้สัญจรไปมาใน
ยามค่ าคืน 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 9,10) 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 -จ านวนราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น2 
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 
9,10) 

-ราษฎรได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

5 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน -เพื่อเพิ่มแสงสว่างต่อผู้สัญจรไปมาใน
ยามค่ าคืน 

3 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5,8,11) 

 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 -จ านวนราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1 
หมู่บ้าน 

-ราษฎรได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสรา้งความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี

รับผิดช
อบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

 
6 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้งและ 

ขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
-เพื่อให้มีระบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนใน หมู่บ้านรับทราบ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

-ปรับปรุงซ่อมแซมเสียง 
ตามสาย จ านวน 8 หมู่บ้าน 

-ราษฎรได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ศาลาประชาคม ประจ าหมู่บ้าน 

-เพื่อให้มีความมั่นคงและแขง็แรง 8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

-ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน  8  หมู่บ้าน 

-มีสถานที่ส าหรับ
ประกอบ กิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ศาลาการเปรียญ วัดป่าหนอง
หวายหมู่ที่ 6 

-เพื่อให้มีความมั่นคงและแขง็แรง 1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 6) 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน  8  หมู่บ้าน 

-มีสถานที่ส าหรับ
ประกอบ กิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน 

กองช่าง 

9 โครงการจัดท าป้ายหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ศิวไิลย์ หมู่ที่ 12 

-เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 12) 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ป้ายหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
จ านวน  1ป้าน 

-มคีวามสะดวกในการ
เข้าถึงหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.
จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อการแข่งขัน - ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

 
1 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร

อินทรีย์เช่น การปลูกพืชบ ารุง
ดิน , การจัดต้ังกลุ่ม เกษตร
อินทรีย์, การปลูกพืชผักอินทรีย์ 
, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ า
หมักชีวภาพ,การไถกลบตอซัง-
ข้าว,การงดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร,การปลูกพืชใช้น้ า
น้อยทดแทนการท าข้าวนาปรัง
เป็นต้น 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนท า 
การเกษตรแบบอินทรีย์ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

-ร้อยละ
ประชาชนที่ท า 
การเกษตร 
อินทรีย์  

-ประชาชนมีแนวคิดใน การท า
เกษตรอินทรีย์ท าให้ปลอดภัย
จากสารเคมีมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร เช่น  

-เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

 

-จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 
 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้ ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการอบรมและส่งเสริม
อาชีพด้านการเลี้ยงโคและอ่ืนๆ 

-เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 7,8) 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

-จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้ ส านักงานปลัด 
อบต. จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.



 
 

 ที่ได้รับการ
สนับสนุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อการแข่งขัน - ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ          
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากผ้าไหม 

-เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม 
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนกลุ่มอาชีพ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได ้ ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  
คนพิการและผูด้้อยโอกาสมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการครองชีพ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

 
100,000 

 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 

-จ านวนผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สนับสนุน 

-ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการครองชีพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพในการจักสาน , ทอเสื่อ 
จากต้นกก , ท าไม้กวาดและอ่ืนๆ 

-เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม 
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-จ านวนกลุ่มอาชีพ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได ้ ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
ปลาน้ าจืดและอ่ืนๆ 

-เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม 
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

 
100,000 

 

 
100,000 

 

 
100,000 

 

 
100,000 

 

 
100,000 

 

-จ านวนกลุ่มอาชีพ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได ้ ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตร ี

-เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม 
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-จ านวนกลุ่มอาชีพ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได ้ ส านักงานปลัด 
อบต. 

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 
การเพาะเห็ด 

-เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม 
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 6) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 -จ านวนกลุ่มอาชีพ 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

-ราษฎรมีอาชีพและมีรายได ้ ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพด้านการตลาด การบริหาร
จัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ 

-เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพให้มีความรู้
ความช านาญในการด าเนินงาน บริหาร
จัดการ การตลาด และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชีพในต าบล
ศรีบญุเรือง 
8 หมู่บ้าน 

(หมู่ที่ 5-12) 

 
 

100,000 
 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 
 
100,000 

-กลุ่มอาชีพให้มีความรู้ความ
ช านาญในการด าเนินงาน 
บริหารจัดการ การตลาด และ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

-กลุ่มอาชีพด าเนินงานมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

จากเวที 

ไทยนิยมย่ังยืนม.

5,6,7,8,9,10,11,12 

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.

จากเวที 

ไทยนิยม

ย่ังยืนม.9 



 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต          

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาติดต้ังเคร่ือง
ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
 

-เพื่อใช้ในการออกก าลังกาย 8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

-จ านวนประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต          

 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการป้องกันและควบคุม

โรคระบาด  
 

-เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการ
ป้องกันโรคระบาด  

-เป็นการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่
ต าบลศรีบุญเรือง 

ส านักงานปลัด
อบต 

2 โครงการออกก าลังกาย     
สบายชีวี 

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
ดีลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของประชาชนทั่วไปมี
ความเข้าใจและออกก าลังกายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย 

-ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดีลดภาวะการเจ็บป่วย
ด้วยโรคต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด
อบต 

3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล 
คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สงูอายุ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านมีชมรม
ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมผู้สูงอายุ
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

-ผู้สูงอายุรู้เท่าทันและเข้าใจสิ่ง
ต่างๆและสามารถปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ส านักงานปลัด
อบต 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

-เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน และผ่านการ
ประเมินเป็น “ชุมชนไอโอดีน” 

-ประชาชนมีการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน 

ส านักงานปลัด
อบต 

5 โครงการรณรงค์ไม่กินปลาดิบ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
ต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึง
ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละ
เลิกการกินปลาดิบ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของประชาชนที่เลิกกิน
ปลาดิบมีสุขภาพดีขึ้น  

-เป็นการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคมะเร็งท่อน้ าดี  
ในพื้นที่ต าบลศรีบุญเรือง 

ส านักงานปลัด
อบต 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม
หลักแพทย์วิถีธรรม 

-เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองใน
การควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะการดูแล

-เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของคนในพื้นที ่

ส านักงานปลัด
อบต 



 
 

สุขภาพป้องกันโรค  

 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต          

 แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

( ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่

เด็ก-เยาวชน 
 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชนมี
รายได้ระหว่างเรียนและแบ่ง
เบาภาระให้แก่ครอบครัว 

3 โรงเรียน 
ในเขตบริการ 

อบต. 
ศรีบุญเรือง 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 -ร้อยละของเด็ก-เยาวชนที่
เข้ารับการอบรม 
 

-เด็ก-เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
-เด็ก-เยาวชนมีรายได้ระหว่าง
เรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่
ครอบครัว 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ประจ าต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้จักตนเอง 
รู้จักความเป็นมาของท้องถิ่น
และชุมชน ประวัติศาสตร์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีจิตส านึก
รักและภูมิใจในตนเอง ท้องถิ่น
และชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

3 โรงเรียน 
ในเขตบริการ 

อบต. 
ศรีบุญเรือง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละของเด็กนักเรียน
และเยาวชน 
ที่เข้ารับการอบรม 
 

-เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จัก
ตนเอง รู้จักความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
ประวัติศาสตร์และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มีจิตส านึกรักและ
ภูมิใจในตนเอง ท้องถิ่นและ
ชุมชน 
-เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 



 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรอืง  อ าเภอชนบท  จงัหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม          

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

   

1 โครงการปลูกต้นตาลและต้น
ยางนาริมพนังหนองกองแก้ว 

-เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
-สร้างภูมิทัศน์สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนป่าไม้ในต าบล
เพ่ิมขึ้น 
-จ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

- มีพ้ืนที่ผืนป่าเพ่ิมมากขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประจ าต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการพัฒนาป่าโจดเป็นป่า
ชุมชนพร้อมเส้นทางเดินป่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยว  

-เพ่ือร่วมกันจัดการป่าโจดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการ
ใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความยั่งยืนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ต่อไป 

2 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 9,10) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 -จ านวนป่าไม้ในต าบล
เพ่ิมขึ้น 
-จ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนได้รับผลผลิตมาลดรายจ่ายในครวัเรือน 
เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการพัฒนา ต้นยางใหญ่ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ า
ต าบลศรบีุญเรือง 

-เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบลศรีบุญเรือง 
-เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 และพิธีบรมราชาภิเษก 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

-การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชน ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม -เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เหมาะสม
ให้แก่เกษตรกร 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -เกษตรกรสามารถ
เลี้ยงไหมได้และลด
ต้นทุนการผลิต 

-การผลิตเส้นไหมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ตลอดทั้งปี เกษตรกรสามารถ ผลติเส้นไหมได้
เพ่ิมขึ้นและมีรายได้มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
5 

 
 
โครงการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ต าบลศรีบุญเรืองเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
 
-- เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน 
 

 
8 หมู่บ้าน

(หมู่ที่ 5-12) 

 
100,000 

 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
-ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

- 
 
การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชน 

 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 
 

6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (Community 
Based Tourism :CBT) 

-เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความหวงแหนและกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนของตนเอง 
 

8 หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000  -ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

-การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชน ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริม 

ศักยภาพด้านการป้องกันไฟป่า 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติด้านการ
ป้องกันไฟป่าในชุมชน 

พนักงานดับเพลิง อบต.
ศรีบุญเรือง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
บุคคลากรที่เข้า
รับการอบรม 
 

-พนักงานดับเพลิง อบต.ศรีบุญ
เรือง มีความรู้และศักยภาพใน
การปฏิบัติด้านการป้องกันไฟป่า
ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
และพนักงานของอบต ตาม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ของ 
อบต.ศรีบุญเรือง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญ
เรือง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-จ านวน
บุคคลากรที่เข้า
รับการอบรม 
 

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้ครบทุกระบบ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคลากรโครงการใหค้วามรู้การ
แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 

-เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แก้ปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้องในเบื้องต้น 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญ
เรือง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวน
บุคคลากรที่เข้า
รับการอบรม 
 

-บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในเบื้องต้น 

กองช่าง 

 



 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        

 แผนงานสาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ า 
-เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ เพิ่มทักษะ
เก่ียวกับการช่วยชีวิตทางน้ า 
และการเอาชีวิตรอด 

พนักงานกู้ชีพ
(1669)และ

พนักงานดับเพลิง 
อบต.ศรีบุญเรือง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
บุคคลากรที่เข้า
รับการอบรม 
 

-ลดการเสียชีวิตของเด็กและ
ประชาชนจากการตกน้ าจมน้ า 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

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

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริม 

ศักยภาพด้านการป้องกันไฟป่า 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติด้านการป้องกันไฟป่า
ในชุมชน 

พนักงานดับเพลิง 
อบต.ศรีบุญเรือง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวน
บุคคลากรที่เข้า
รับการอบรม 
 

-พนักงานดับเพลิง อบต. 
ศรีบุญเรือง มีความรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติด้านการ
ป้องกันไฟป่าในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  6ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล        

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติดต าบล 
ศรีบุญเรือง 

-เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจแก่ประชาชนใน 
การป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

8  หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ารับ
การอบรม 
 

-ปญัหายาเสพติดลดลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

-เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ 
เด็กนักเรียนและเยาวชนในการป้องกัน
ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 

3 โรงเรียน 
ในเขตบริการ 

อบต. 
ศรีบุญเรือง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 -ร้อยละของเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชน 
ที่เข้ารับการอบรม 
 

-ปญัหายาเสพติดลดลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
เขต อบต.ศรบีุญเรือง  ในด้านภัยพิบตัิ
ฉุกเฉิน  สาธารณภัย       การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  โรคตดิต่อ 
หรือโรคระบาด  ในท้องถิ่น ฯลฯ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต อบต.
ศรีบญุเรือง ในด้านภัยพิบัตฉิุกเฉิน  สา
ธารณภัย       การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาด  ในท้องถิ่น ฯลฯ 

8  หมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 5-12) 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 
 

-ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือทันท่วงที
และรวดเร็ว 
 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 



 
 

 
 

 


