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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
............................................................ 

  ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ   บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ. ๒๕๖๐  

   ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกลาง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

       
                                                       ลงชื่อ 
                     (นายพรชัย  พิมพ์พงษ์) 

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
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ส่วนที่ 1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านกลาง 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต  เนื้อที่ 
  ตำบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับการประกาศจัดตั้งเปน็องค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นกลาง เมือ่วันที่ 1 เมษายน 2540 ตั้งอยู่ทางดา้นทิศใต้ของอำเภอเมืองนครพนม อยู่ห่างจากอำเภอ
เมืองนครพนม ระยะทาง 28 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี ้
 

ทิศเหนือ  จดตำบลดงขวาง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
      ทิศใต ้  จดตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
      ทิศตะวันออก จดฝั่งลำนำ้โขง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
      ทิศตะวันตก  จดตำบลคำเตย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

เนื้อที่ ตำบลบ้านกลาง มีเนื้อที่  23.69 ตารางกิโลเมตร (14,806ไร่) แบ่งเปน็ 
- ป่าสาธารณะ  244     ไร ่
- แหล่งน้ำสาธารณะ 794    ไร ่
- ที่อยู่อาศัย   2,998   ไร ่
- พื้นที่ทำการเกษตร 10,675  ไร ่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบา้นกลางเป็นที่ดอนและมีที่ราบลุม่เป็นบางส่วน  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ แบง่ได้ 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ -ปลายเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีอากาศ 

ร้อนอบอ้าว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 -35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
เฉลี่ย 37 -40 องศาเซลเซียส 

  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม–กลางเดือนกันยายน ของทุกปี ฝนจะตกชุกมาก  
ในบางปีเกิดอุทกภัยและวาตภัย ปริมาณนำ้ฝนโดยเฉลี่ย 2,279.7 มิลลิเมตร/ปี 

  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม -มกราคม ของทุกปี อากาศทั่วไปจะหนาวเย็น  
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 -14 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ด้านทิศตะวันตกติดริมแมน่้ำโขงมีลักษณะพื้นที่ราบเรียบ เนื้อดินบนเป็นดนิร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทราย ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพชืผักต่างๆ ด้านทิศตะวนัตก ลักษณะดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย ดินชัน้ล่างเป็นดนิเหนียว พื้นที่ราบ
ลุ่มใช้ทำนา ที่ดอนใชป้ลูกยางพารา 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ลำห้วย   จำนวน 2 แห่ง 

• หนอง/บึง  จำนวน 18 แห่ง 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
• อ่างเก็บน้ำ  จำนวน 1 แห่ง 

• ฝาย   จำนวน 1 แห่ง 
สถานีสูบน้ำทางการเกษตร 4 สถานี 
• สถานีที่ 1 ตั้งอยู่ทีบ่้านกลาง หมู่ที่ 4 ให้บริการหมู่ที่ 3,4,13 

• สถานีที่ 2 ตั้งอยู่ทีบ่้านดงติว้ หมู่ที่ 6 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,9,12 

• สถานีที่ 3 ตั้งอยู่ทีบ่้านดงติว้ หมู่ที่ 5 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,8 

• สถานีที่ 4 ตั้งอยู่ทีบ่้านหนาด หมู่ที่ 1 ให้บริการหมู่ที่ 1,2,11 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้

• เป็นปา่ไม้เบญจพรรณ ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไมผ้ลัดใบ ทำให้ฤดูแล้งสามารถสังเกตเห็นป่าไมช้นิด
นี้ได้งา่ย พนัธุ์ไม้ทีพ่บ ได้แก่ ไมแ้ดง ไม้ประดู่ ไม้พยุง ไม้สัก ฯลฯ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลบ้านกลาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่ ประกอบด้วย 
   หมู่ที่ 1 บ้านหนาด  หมู่ที่ 2  บ้านหนาด  หมู่ที่ 3 บ้านกลาง  
   หมู่ที่ 4   บ้านกลาง         หมู่ที่ 5   บ้านดงติ้ว  หมู่ที่ 6  บ้านดงติ้ว 
   หมู่ที่ 7   บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 8   บ้านดงยอ  หมู่ที่ 9  บ้านดงติ้ว 
   หมู่ที่ 10   บ้านกลาง  หมู่ที่ 11   บ้านหนาด  หมู่ที่ 12 บ้านดงติ้ว 
   หมู่ที่ 13   บ้านกลาง 
3. ประชากร 

3.1 จำนวนประชากร / ครัวเรือน 
ตำบลบ้านกลางมีประชากรทั้งสิน้  8,498 คน แยกเป็นชาย 4,241 คน   หญิง 4,257 คน   

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,371 ครัวเรือน 
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ตารางแสดงจำนวนครัวเรือน  / ประชากร 

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน (หลัง) 
จำนวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1.  182 268 295 563  
2.  273 374 406 780  
3.  160 203 224 427  
4.  170 233 250 483  
5.  218 290 275 565  
6.  167 256 270 526  
7.  209 283 279 562  
8.  114 127 138 265  
9.  160 267 266 533  
10.  270 340 341 681  
11.  129 222 212 434  
12.  165 307 278 585  
13.  154 213 234 447  

รวม 2,371 4,228 4,256 8,484  
 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564) 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด อบต.บ้านกลาง) จำนวน    2   แห่ง 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบา้นกลาง 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว 

• โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)  จำนวน 4 แห่ง 

• โรงเรียนบ้านกลางบา้นหนาด 

• โรงเรียนบ้านดงติ้ว 

• โรงเรียนบ้านกลางน้อย 

• โรงเรียนบ้านดงยอ 

• โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน 1 แห่ง 

• โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 

• โรงเรียนเอกชน ระดับอนบุาล-ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 

• โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 
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4.2 บริการสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 2 แห่ง 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงติ้ว 

• ร้านขายยาแผนปัจจบุัน                   จำนวน 2 แห่ง 

• อัตราการมีและการใช้ส้วมราดนำ้        ร้อยละ   100 
4.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

• วัด        จำนวน 6 แห่ง 

• วัดแก่งเมือง บ้านหนาด ตำบลบา้นกลาง 

• วัดโกศลมัชฌิมาวาส บา้นกลาง ตำบลบ้านกลาง 

• วัดจอมศรี บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง 

• วัดป่ามหาวนั บา้นหนาด ตำบลบ้านกลาง 

• วัดสุพรรณกมลาวาส บา้นกลางน้อย ตำบลบา้นกลาง 

• วัดอดิสัยวนาราม บา้นดงติ้ว ตำบลบา้นกลาง 

• ที่พักสงฆ ์       จำนวน 2 แห่ง 

• ที่พักสงฆ์ บา้นดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง 

• ที่พักสงฆ์ บา้นดงยอ ตำบลบา้นกลาง 

• โบราณสถาน(วัดแก่งเมือง)    จำนวน 1 แห่ง 
4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง    จำนวน 1 แห่ง 

• ศูนย์ อปพร./กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.บา้นกลาง  จำนวน 1 แห่ง 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม 
• ถนนสายหลัก  ทางหลวงแผน่ดนิ หมายเลข 212  

• ถนนภายในหมูบ่้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต  

• ถนนที่ใชส้ัญจรไปไร่นา หรือแหล่งทำการเกษตรอ่ืน ๆ ส่วนใหญเ่ป็นถนนลูกรัง 
5.2 การไฟฟ้า 
• มีไฟฟ้าบริการใช้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บ้านทุกหมู่บา้น 

• มีการขยายไฟฟา้เพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที ่
 5.3 การประปา 

• มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,10,11)  
5.4 โทรศัพท์ 

• เสาส่งสญัญาณโทรศัพท ์ AIS,DTAC, TRUE  รวม 3 แห่ง 
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5.5 ทำการไปรษณีย ์

• ที่ทำการไปรษณีย ์    จำนวน 1 แห่ง 

• บริการขนส่งเอกชน    จำนวน 1 แห่ง 

• บริการชำระคา่สาธารณปูโภคออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลีย้งสัตว์ และมีอาชีพอื่นเล็กน้อย เช่น ค้าขาย 

รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
6.2 การประมง 
• มีการเลี้ยงปลาในกระชงั ในแหล่งนำ้ธรรมชาติ (แม่น้ำโขง หนอง บึง) 

6.3 การปศุสัตว ์
• มีการเลี้ยงไก่ไข่ ของกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มอาชีพผู้เลีย้งโค กระบือ 

6.4 การบริการ 
• รีสอร์ท       จำนวน  2   แห่ง 

• ร้านซ่อม จำหนา่ยอุปกรณ์รถยนต์/จักรยานยนต ์ จำนวน 8 แห่ง 
6.5 การพาณิชย์ 

• โรงงานผลิตน้ำดื่ม     จำนวน 1 แห่ง 

• ร้านค้าอุปกรณ์ทางการเกษตร    จำนวน 18 แห่ง 

• ร้านค้าวสัดุก่อสร้าง     จำนวน 5 แห่ง 

• ร้านค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนและกีฬา   จำนวน  10 แห่ง 

• ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์     จำนวน 10 แห่ง 

• ร้านขายของชำ      จำนวน 43 แห่ง 

• ร้านขายอาหาร      จำนวน 26  แห่ง 

• ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค    จำนวน 11 แห่ง 

• ร้านเสริมสวย/ตดัผม     จำนวน 1 แห่ง 

• ร้านรับซื้อ/ขายของเก่า     จำนวน 3 แห่ง 

• ปั๊มน้ำมนั             จำนวน 1 แห่ง 

• ปั๊มน้ำมนัแบบหลอด     จำนวน 1 แห่ง 

• โรงสีข้าวขนาดเล็ก     จำนวน 5 แห่ง 
6.6 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพจักสาน บา้นหนาด หมู่ที่ 2 บา้นดงยอ หมู่ที่ 8 และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านกลาง 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

• ตำบลบ้านกลาง แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
ทำนา ทำไร่ ทำสวน  

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

• ทำนา จำนวน 1,138  ครัวเรือน  พื้นที่  8,518  ไร่ 

• ทำสวน (ยางพารา,ละมุดพริก,หอมแบ่ง จำนวน 300  ครัวเรือน  พื้นที่ 1,597 ไร่ 

• ทำไร่ (ข้าวโพด,ถั่วเขียว,กะหล่ำปี)  จำนวน 43  ครัวเรือน  พื้นที่  35  ไร ่
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 

• ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง นบัถือศาสนาพุทธ 100 % 
 8.2 งานประเพณีและงานประจำปี 

• ประชาชนนิยมจัดงานตามประเพณีในวันสำคัญตา่งๆทางพระพทุธศาสนา และประเพณไีทย 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

• การฟ้อนรำประจำถิ่น ภาษาถิ่น(ภาษาพดู) ประกอบดว้ย ภาษาภูไท และภาษาญ้อ 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

• ได้แก่ ไข่ไก่ ละมดุ เครื่องจักสาน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 น้ำ  แม่น้ำโขง ลำน้ำสาขา  และแหล่งนำ้ธรรมชาติ (ห้วย หนอง บึง) 
 9.2 ป่าไม้  พื้นปา่สาธารณะบ้านดงยอ  ปา่สาธารณะบา้นหนาด(ดอนปู่ตา) ป่าสาธารณะบา้นกลาง(ดอนปูต่า) 

9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

• พื้นที่ของป่าไม้ธรรมชาติเหลือน้อยลง เนื่องจากถูกบุกรุกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการการเกษตร ส่วน
แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แมน่้ำโขง ถือเป็นแม่น้ำสายหลักในการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และการประมง 

10.   ข้อมูลอ่ืน ๆ 
10.1   มวลชนจัดตั้ง 

• ลูกเสือชาวบา้น  4  รุ่น   จำนวน 600 คน 

• อสม.      จำนวน 65 คน 

• อปพร.  3  รุ่น     จำนวน 205 คน 
 10.2   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 

• จำนวนผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน 4 คน 
1. นายก       จำนวน 1 คน 
2. รองนายก       จำนวน 2 คน 
3. เลขานุการนายก      จำนวน 1 คน 
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(1) จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)   จำนวน 62 คน 
1. ตำแหน่งปลัด อบต.      จำนวน 1 คน 
2. ตำแหน่งรองปลัด อบต.     จำนวน 1 คน 
3. ตำแหน่งในสำนักงานปลัด          จำนวน 8     คน 
4. ตำแหน่งในกองคลัง         จำนวน 4 คน 
5. ตำแหน่งในกองชา่ง                จำนวน 4 คน 
6. ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จำนวน    8     คน 
7. ตำแหน่งในกองสวสัดิการสังคม         จำนวน    1     คน 
8. ตำแหน่งลูกจา้งประจำ     จำนวน 1 คน 
9. ตำแหน่งพนักงานจ้าง              จำนวน 34 คน 

(2) จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นกลาง จำนวน 13 คน 
  ประกอบด้วย   

- ประธานสภา       จำนวน 1 คน 
- รองประธานสภา       จำนวน 1 คน 
- สมาชิกสภา       จำนวน 11 คน 
 

รายชื่อผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง  
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายพนิิตย์  หมื่นลูกทา้ว กำนัน ต.บ้านกลาง บ้านหนาด 1 087-2233317   

2 นายเอกชัย ลิตะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนาด 2 062-1834857   

3 นายไวยวุฒิ คำเหลา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลาง 3 085-7566400   

4 นางประภัสสร  ขันตะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลาง 4 086-2338399   

5 นายสนอง   ลาภะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงติ้ว 5 084-7138245   

6 นายชายวาฬ  ตัวด ี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงติ้ว 6 089-2781355   

7 นายอาทติย์ หลงมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลางน้อย 7 092-5980032   

8 นายชัยชนะ ยะจันโท ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงยอ 8 090-8321062   

9 นายเศรษฐิศักดิ์   ขันวัง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงติ้ว 9 081-8903563   

10 นายชุมพล  คำด่อน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลาง 10 088-3314282   

11 นางนิตยา บริบูรณ ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนาด 11 098-1861229   

12 นายสง่า  ดุดนั ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงติ้ว 12 095-6600039   

13 นายวีระ  คำเหลา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลาง 13 087-8583387   
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แผนที่ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์   
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถยีรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรา้งความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ่ประเทศไทย  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึง่จำเปน็ตอ้งยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยนืทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยดา้นอาหาร การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบ
การปฏิรูปและพฒันาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกดา้น อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจสิติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาทนุมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสงัคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปญัญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสรา้ง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดา้นน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัิธรรมชาติ และพฒันามุ่งสู่การเป็นสงัคมสีเขียว  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ   เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
  1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(1) วัตถุประสงค์เพ่ือ “พลิกโฉมประเทศไทย สู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 

(2) เป้าหมายหลัก  5 ประการ ประกอบด้วย 
(1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

(2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค 
ใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเตรียมพร้อมกำลังคนที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิ ตและบริการ
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เป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงใน
ชีวิต 

(3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ความมั่งคั่ง และ 
โอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

(4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มี 
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 

(5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบท 
โลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

(3) หมุดหมายการพัฒนา 
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา  (Agenda) ที่เอ้ือให้

เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเร่ืองใดเร่ืองหนี่งให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

3.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 

3.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

3.3 มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจงัหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการนำ้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยนื 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีรายไดน้้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคูก่ับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใชโ้อกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนสง่ที่เชื่อมโยงพืน้ที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2) 

     กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
    เป้าประสงค์รวม  “ ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางโลจิสตกิส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย” 
    ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  ประเด็น  ได้แก ่

     ประเด็นที่ 1 การส่งเสริม พฒันาการผลิตและสรา้งมูลคา่เพิ่มทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
     ประเด็นที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วฒันธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

    ประเด็นที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจสิติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที ่
    ประเด็นที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

3) แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสูอ่นุภูมิภาคลุ่มแมน่้ำโขง ” 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“ประชาชนมีรายได้ต่อหัว (GPP Per Capita) เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 3” 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด มี 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
วัตถุประสงค์ “ เป็นศูนย์กลางการท3องเที่ยวสามที่สดุในอนุภมูิภาคลุ3มแม3น้ำโขง ” 

ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 
1.1 พัฒนาคุณภาพ บุคลากร แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและ

ความปลอดภัย สนิค้า และมาตรฐานบริการดา้นการท่องเที่ยว 
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติเชิงกฬีา เชิงเกษตร เชิง

สุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ให้สอดคล้องการท่องเที่ยววิถีใหม่ New 
Normal 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

1.3 บริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเชื่อมโยงในท่องถิ่น ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลใหส้อดคล้องการท่องเที่ยววิถี
ใหม่ New Normal 
2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ “ คุณภาพชีวติเกษตรกรดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน ” 
ประกอบด้วย 7 แผนงาน คือ 
2.1 สร้างความเข็มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกร 
2.2 ส่งเสริมการผลิตสินคา้มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน 
2.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่ำเพิ่มและจัดการตลาดสนิค้าเกษตร 
2.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินคา่ทางการเกษตรที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน และเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม 
2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
2.6 ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
2.7 บริหารจัดการน้ำอย่างเปน็ระบบ 
3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
วัตถุประสงค์ “ เป็นศูนย์กลางการคา้ชายแดนและการลงทนุ ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ” 
ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 
3.1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค่า การลงทนุ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า

ชายแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภมูิภาคลุมแม่น้ำโขง 
3.2 พัฒนาเครือข่ายและความรว่มมือทางการค้าการลงทุนในประเทศอนุภูมิภาคลุ3มแม3น้ำโขง 
3.3 ส่งเสริมการคา้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสูงอนภุูมิภาคลุ่มแมน่้ำโขง 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุน และพฒันาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล 
3.5 พัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และระบบขนส่ง 
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ “ สังคมนา่อยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ” 
ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 
4.1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
4.2 เสริมสรา้งวิถีชีวิตที่ยั่งยนื (Eco-friendly Living) ส3งเสรมิและประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต และการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
4.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตสงัคมแห3งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) พัฒนาเศรษฐกิจเชิง

พื้นที่ สรา้งความคุ้มครองทางสังคม และพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย 
4.4 พัฒนาและส3งเสริมด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
4.5 พัฒนาและส3งเสริมด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ “ นครพนมเมืองแห่งความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ” 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

5.1 เสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในหมู่บา้น/ชุมชน 
5.2 เพิ่มศักยภาพเจา้หน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงและความสงบ

เรียบรอ้ยในพื้นที ่
5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.4 เสริมสรา้งความสัมพันธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นด้านความมัน่คง 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ “ นครพนมเมืองพัฒนาที่ไร้มลพิษและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ต้นแบบการบริหารจัดการแห่งอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงพืน้ทีชุ่่มน้ำโลก ” 
ประกอบด้วย 11 แผนงาน คือ 
6.1 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพืน้ป่าเสื่อมโทรม และนอกเขตพื้นที่ปา่และสนบัสนุนกลา้ไม้ให้เพียงพอ 
6.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุชุมชนเพาะชำกล้าไม้เชงิเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมรายได้ของชุมชน 
6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื 
6.4 สร้างการมีส่วนรว่ม และสนบัสนนุเครือข่ายภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6.5 จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอย่างเปนระบบ 
6.6 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยนำนวัตกรรมธนาคารนำ้ใต้ดนิ และนวัตกรรมที่

ทันสมัย มาปรับใช ้
6.7 บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้ของจังหวัดนครพนม 
6.8 สร้างเครือขา่ย และเสริมสร้างองค์ความรู ้ให้กับชุมชน โรงเรียน และภาคส่วนตา่ง ๆในการจัดการขยะอย่าง

ถูกต้อง 
6.9 บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
6.10 สนับสนนุและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช (อพ.สธ.) ของจังหวัด 
6.11พัฒนาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) และพลงังานอัจฉริยะ (Smart Energy) 

  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
วิสัยทัศน์     “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจนีตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  

1. ส่งเสรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดดำเนนิชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัยให้ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทนุ การบริการ และการท่องเที่ยว  
4. พัฒนา สง่เสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา  

  ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี  
5. ส่งเสริมและพัฒนาดา้นการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้การส่งเสริมด้านการตลาดแก่สนิคา้การเกษตร  
6. ป้องกัน บำบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมสี่วนร่วม  
7. อนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
8. พัฒนาและส่งเสริม/สนบัสนนุความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง  
2. ประชาชนได้รับการบริการดา้นสาธารณปูโภค สาธารณปูการพื้นฐานอยา่งทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถิ่นทุก ๆ ดา้น  
5. ลดปัญหามลภาวะเปน็พิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยนื 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสมัพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบา้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา้ชายแดน 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  6 ด้าน 
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนนุ คุณภาพชวีิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและคนด้อยโอกาส 

2. ส่งเสริมสนับสนนุด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาในทุกระดับและพฒันาบุคลากรด้านการศึกษา 
4. ส่งเสริมสนับสนนุคุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัครอบครัว 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ 
7. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ 
8. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนนุการท่องเทีย่วเชิงศาสนาวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์  
   การท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ 
   ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
3. สนับสนุนการพฒันาบุคลกรด้านการท่องเที่ยว 
4. บริหารจัดการศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธด์้านการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม  
   กลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการ  
   อุปโภคบริโภค 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ  
   ขยายพื้นทีช่ลประทาน 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลติ การตลาด  การลงทนุ การพฒันาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร  
   และวิสาหกิจชุมชน 
4. พัฒนาสนิค้าการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินคา้ทางการเกษตรในท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
8. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  การตลาด การค้าและการลงทนุในภูมภิาค 
2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผา่นจุดผ่อนปรน 
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา้น 
4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใตป้ระโยชน์ร่วมกันของกรอบ  
   ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชพี และผลติภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมมาภิบาล 
    ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการมสี่วน  
   ร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนากบัภาค 
   ส่วนตา่งๆ สนับสนนุกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สว่นราชการ หน่วยงานเพื่อเพิ่ม  
   ประสิทธิภาพแผนและยทุธศาสตร์การพัฒนา 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนตา่งๆ เพื่อเข้ามามีส่วนรวมทั้งเพื่อ 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

    สนับสนนุในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร  
    จัดการและการติดตามประเมินผล 

6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการปรับปรุงและกอ่สร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น   
   พัฒนาระบบการขนสง่ (Logistics) 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผงัเมือง 
3. ส่งเสริมการติดตั้งไปสัญญาณจราจร  ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า  
   ประปาอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมสนับสนนุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สนิ 
5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ 
   การแพทย์ฉุกเฉิน 
7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย นำ้เสีย และมลพิษในชุมชน 
8. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
2.1 วิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่  การเกษตรก้าวหน้า  ประชาชนสุขภาพดี”  
2.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
   2. ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
   3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ส่งเสริม สนับสนนุเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัญหา
ความยากจนลดลง 
  5. พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร ลดผลกระทบภาวะจากนำ้ท่วมและฝนแล้ง 
   6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยทีด่ี และสภาพแวดล้อมที่ดี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส์    รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลอย่างทั่วถึง 
   7. ส่งเสริม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พฒันาแหล่งท่องเที่ยว  โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  
   8. ส่งเสริม สนับสนนุการศึกษาทุกระดับชัน้ เพิ่มพูนการเรียนรูข้องชุมชน ธำรงไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนษุย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2.4 แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา รางระบายน้ำ สะพาน และสิ่งปลูกสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้หมู่บา้น ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน

จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
       2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุง ดูแลรักษาแหล่งนำ้เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการเกษตร การ

ประมง และการอุปโภคบริโภค 
 3.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนบัสนนุการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริม พัฒนาสาธารณมูลฐาน สุขภาพอนามัยชุมชน 
 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสภาพแวดลอ้ม เพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

  5.1 จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
         5.2 ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมท้องถิน่ 
 
2.5 เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซอ่มแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา รางระบายน้ำ 

สะพาน และสิ่งปลูกสร้าง  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาบคุลากรของหน่วยงาน การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนให้
หมู่บ้าน สถาบนัการศึกษาสถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
จากยาเสพติดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร พัฒนาแหลง่นำ้ทางการเกษตร และ
อุปโภคบริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนบัสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสขุภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม 

การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน  การรักษาป่า
ชุมชนและการปลูกปา่เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่สาธารณะ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

พัฒนาจัดการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  ด้วยตำบลบา้นกลางมีดินที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งนำ้ธรรมชาติพอเพียง ประชาชนมีความขยนั อดทน มีการประกอบอาชีพหลากหลาย เชน่ ทำนา ทำไร่ 
ปลูกพืช ผัก ละมุด พริก หอมแบ่ง และพชืผักตา่งๆ ตลอดทั้งปี รวมทั้งมีการเลี้ยงไก่ไข่เปน็จำนวนมาก มีศักยภาพเพียง
พอที่จะพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดไีด้ หากได้รับการสง่เสริมด้านความรู ้เงินทุนและการตลาด จะทำ
ให้ตำบลบา้นกลางมีการพฒันาได้เป็นอย่างดี 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  ตลอดจนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้อง ทั้งจากภาคประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ จึงกำหนดจุดยนืทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  คือ “ เป็นตำบลที่
น่าอยู ่เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” 

2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบา้นกลางในภาพรวม  โดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านกลาง มุ่งเนน้การพัฒนาตามยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  โดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในภาพรวมคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษาและสวสัดิการ  ด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม  ดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม และด้านการเมืองการบริหาร 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน

(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การ
ทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 

 1.1 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผูบ้ริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

(2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

O1 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ 
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

T1 การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหน่วยงาน
ต่างๆ ยังขาดเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะดา้น 

O2  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้ 
นายก อบต.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สี่ปี เปน็การเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่น 

T2 การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำให้
นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง  

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
O3 เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อการ
บริหารจัดการและพฒันาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

T3 มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากทำให้การ
ดำเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดไ้ม่เต็มที ่

O4 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่เช่น แหล่งนำ้ที่สมบูรณ์มี
ความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการบริโภค-อุปโภค
ของประชาชน และเหมาะแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด 

T4 ขาดการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service 

O5 มีเส้นทางการคมนาคมทีส่ะดวกเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เหมาะแก่การส่งเสริมการค้าชุมชนและ
พัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว 

T5 การเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ระบบเครือญาติ  ทำ
ให้ได้ตัวแทนที่เข้ามาบริหารที่ไม่มีความรู้ความสามารถ 

O6 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตัง้แต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงระดบั
มัธยมศึกษาซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 

T6 การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการตรวจสอบ
การบริหารงานของภาคประชาชนยังมนี้อย 
 

O7 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกันจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย  

T7 การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในวัยรุ่น 

O8 มีวัดหลายแห่งเป็นศนูย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความ
สามัคคีร่วมกันสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 
 

T6 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดบักลาง งบประมาณ
รายได้มีจำนวนน้อย แต่ความตอ้งการของประชาชนมีมากทำ
ให้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ครอบคลุม 

 

 

 

 

 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

(3) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในทีม่ีผลต่อองค์กร 
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

S1 เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างทีช่ัดเจน ครอบคลุม
อำนาจหนา้ที่ตามภารกิจ และมรีะเบียบข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

W1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณทำให้
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

S2  เจ้าหน้าที่ผา่นการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติหนา้ที่
และปฏิบตัิงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

W2 โครงการตามแผนพัฒนาทีม่าจากความต้องการของ
ประชาชนมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัตไิด้ครบถ้วนขาด
ประสิทธิภาพ  

S3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนมากที่สุดจึงสามารถ
เข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้
เร็ว 

W 3 บริการหารงานบุคคลเปน็อำนาจหนา้ที่ของผูบ้ริหาร ทำ
ให้ได้คนไม่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กร 
เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบแทน 

S4 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบัญญตัิข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาได้
ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W 4 การดำเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลมีจำนวนมากทำให้ความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด 

S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมใช้งานทำให้เกิดความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

W5 ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยงต่อการ
ตัดสินใจผิดพลาด 

S6 ระบบการทำงานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงานเพื่อ
แจ้งให้ทราบเร่ืองต่างๆ และติดตามผลการทำงานของแต่ละส่วน
เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจำทุกเดือน 

 

S7 มีการทำงานโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลร่วมกนักับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- การแก้ไขกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกนัให้มีองค์กรเดียว 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อทอ้งถิ่น 

AEC หรือ ASEAN Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า 
ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมี
รูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า 
ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ 
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  

การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint 
(แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทา่เทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะและโครงสรา้งพื้นฐานเป็นพืน้ฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นจะต้องปรบัตัว ในดา้นตา่งๆ ต่อไปนี้ 

1) การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ในการปรบับทบาทภารกิจ 
2) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอ่ืนๆ ในอาเซียน 
3) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ เชน่ ในพืน้ที่จังหวัดชายแดน หรือจังหวัดที่มี

แรงงานตา่งชาติอาจจาํเปน็ต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์หรือในบางพื้นที่อาจต้องมีการตั้งสำนักหรือกองใหม่ๆ ขึ้นตาม
ความจําเปน็ เพื่อให้สามารถปรบัตัวและรบัมือกับการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

-เศรษฐกิจ 
-บริการสังคมและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

2 การพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย ์

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสงัคมสังเคราะห์ 
-แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

-บริการชุมชนและสังคม 
-ด้านเศรษฐกิจ 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานการพาณิชย ์

สำนักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

4 การพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

 
 
 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 86       26,262,500 88       31,034,000 100     32,435,000 82       27,656,000 76       24,122,000 432     141,509,500 

  -แผนงานเคหะและชุมชน 44       8,460,000   50       10,135,000 48       7,690,000   45       6,095,000   41       5,795,000   228     38,175,000   

รวม      130  34,722,500      138  41,169,000      148  40,125,000      127  33,751,000      117  29,917,000 660     179,684,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5         370,000      5         370,000      5         370,000      5         370,000     5         370,000     25       1,850,000     

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4         1,300,000   4         1,300,000   4         1,200,000   4         1,200,000   2         1,200,000   18       6,200,000     

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3         300,000      3         300,000      3         300,000      3         300,000     3         300,000     15       1,500,000     

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2         120,000      2         120,000      2         120,000      2         120,000     2         120,000     10       600,000       

-แผนงานงบกลาง 3         9,280,000   3         9,280,000   3         9,280,000   3         9,280,000   3         9,280,000   15       46,400,000   

รวม        17  11,370,000        17  11,370,000        17  11,270,000        17  11,270,000        15  11,270,000        83    56,550,000

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
3         355,000      3         355,000      3         355,000      3         355,000     3         355,000     15       1,775,000     

-แผนงานการเกษตร 7         1,220,000   7         1,220,000   7         1,220,000   7         1,220,000   7         1,220,000   35       6,100,000     

-แผนงานการพาณิชย์ 1         500,000      1         400,000      1         300,000      1         200,000     1         100,000     5         1,500,000     

รวม        11    2,075,000        11    1,975,000        11    1,875,000        11    1,775,000        11    1,675,000 33       9,375,000     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัยและส่ิงแวดล้อม

-แผนงานสาธารณสุข 6         860,000      6         860,000      6         860,000      6         860,000     6         860,000     30       4,300,000     

-แผนงานเคหะและชุมชน 7         900,000      5         700,000      5         700,000      4         800,000     6         1,000,000   27       4,100,000     

รวม 7         900,000      5         700,000      5         700,000      4         800,000            12    1,860,000 21       4,960,000     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม
 -แผนงานการศึกษา 30       16,149,125 30       16,149,125 30       16,149,125 27       12,649,125 27       12,649,125 144     73,745,625   

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ
12       1,500,000   12       1,500,000   12       1,500,000   12       1,500,000   12       1,500,000   60       7,500,000     

รวม 42       17,649,125 42       17,649,125 42       17,649,125 39       14,149,125 39       14,149,125 120     81,245,625   

รวมท้ังส้ิน 207     66,716,625 213     72,863,125 223     71,619,125 198     61,745,125 194     58,871,125 917     331,815,125 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

- - - - - - - - - - - -

รวมท้ังส้ิน

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาดหมู่ 1

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่

เส้นจากท่ีพ่อค้าย ถึงท่ียาย

กงมี กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.60 มตร

550,000 550,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาดหมู่ 1

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านหนาด กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า 

บ้านหนาดหมู่ 1

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ขุกลอกคลองส่งนํ้า สายวัด

ป่ามหาวัน

150,000 150,000 คลองส่งนํ้า สามารถระบายนํ้าใน

ปริมาณเพ่ินข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 เมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี

งบประมาณ
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4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่1

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่1

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นจากท่ี

นางพูนสวัสด์ิ จูมวงค์ ไปทาง

ทศเหนือ

200,000 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่1

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านหนาด กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่1

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

ดอนนา ถึงห้วยบึงฮวก กว้าง

 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา

 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่1

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านหนาด กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.สายดอน

ปู่ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

จากดอนปู่ตา ถึงฟาร์มไก่

นายพุทธษา กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง

วัดจอมศรี ด้านทิศ

ตะวันออกและทิศใต้ กว้าง 4

เมตร ยาว 200 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า

ดอนปู่ตา บ้านหนาด

เพ่ือใช้ในการเกษตร ปรับปรุงคลองส่งนํ้าดอนปู่ตา 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 คลองส่งนํ้า เกษตรกรมีนํ้าใช้ใน

การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

จากจากพ้ืนท่ีนายนิรัน 

ระยะทาง ยาว 400 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

จากจากพ้ืนท่ีนายลับ 

เช่ือมต่อถนนริมแม่นํ้าโขง 

ระยะทาง ยาว 200 เมตร

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงลูกรังเส้นบ้านหนาด

เช่ือมต่อบ้านหนองสระพัง 

ตําบลดงขวาง ระยะทาง ยาว

 500 เมตร

275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง

วัดแก่งเมือง ด้านทิศใต้และ

ทิศตะวันตก กว้าง 4 เมตร 

ยาว 150 เมตร

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นลงจุด

ผ่อนปรน ข้ึน-ลง กว้าง 4 

เมตร ยาว 80 เมตร

176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

18 โครงการติดต้ังกระจกส่องทาง

แยก (กระจกโค้ง) ถนนบ้าน

หนาด หมู่ 2

เพ่ือความปลอดภัย

ในการสัญจร

ติดต้ังกระจกส่องทางแยก 

(กระจกโค้ง) ตรงจุดแยก

46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 กระจกโค้ง อุบัติเหตุลดลง กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาดหมู่ 2

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านหนาด กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านหนาด กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านหนาด กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

กลาง หมู่ 3

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านกลาง กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านกลาง กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นวัดป่า

มหาวัน  กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบึงบัว 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทุ่งนา

กลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 700

 เมตร หนา 0.15 เมตร

308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอน

ปู่ตา ถึงบึงตาหมู กว้าง 4 

เมตร ยาว 700 เมตร หนา 

0.15 เมตร

308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว กว้าง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.60 มตร

440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

บ้านนายคําหยาด ต้นสูง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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38 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นจากท่ี

นานางอโนทัย บริบูรณ์ ถึงท่ี

นางเปล่ียว ต้นสูง กว้าง 6 

เมตร ยาว 450 เมตร หนา 

495,000 495,000 495,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายภาคภูมิ สร้อยสา ถึงท่ี

นางกันระยา จันทร์มาตย์ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

352,000 352,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นางฉวีวรรณ พรมน้อย ถึงท่ี

นายเพ่ิมสุข สุคันธ์ กว้าง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นจาก

ท่ีนายวันไพร ขันวัง ถึงท่ีนาย

นิยม หอมอ่อน กว้าง 5 เมตร

 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร

275,000 275,000 275,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายเพ่ิมสุข สุคันธ์  ถึงท่ีนาง

ต้องตา กุลบุตร กว้าง 4 เมตร

 ยาว 150 เมตร หนา 0.15 

เมตร

330,000 330,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

บึงอ้อ ถึงท่ีนายอภิชัย คํา

ด่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 235 

เมตร หนา 0.15 เมตร

517,000 517,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

ร้านก๋วยเต๋ียว ถึงท่ีนิวรีสอร์ท

 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นางนวลจันทร์ ขันวัง ถึงท่ี

นางรจนา ใจใส กว้าง 4 เมตร

 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายอิน คําด่อน ถึงท่ีนาง

เรียบ สมศรี กว้าง 4 เมตร 

ยาว 180 เมตร หนา 0.15 

เมตร

396,000 396,000 396,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

นิวรีสอร์ท เช่ือมต่อทางแยก

บึงอ้อ ทิศใต้ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

กลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านกลางน้อย กว้าง 

4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลางน้อย กว้าง 4 เมตร

 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

56 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านกลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลางน้อย กว้าง 4 เมตร

 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านดงยอ กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.สายไป

ดอนปู่ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายสุรชัย ดีพรม ไปทิศเหนือ

 จดถนนเส้นไปตําบลคําเตย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปบ่อ

แล้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร

550,000 550,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปท่ี

พักสงฆ์บ้านดงยอ (ป่าซา) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

550,000 550,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

เส้นไปห้วยทางผือ กว้าง 4 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 

880,000 880,000 880,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 

64 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ

ห้วยบังฮวก เช่ือมต่อหมู่12 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

 หนา 0.60 มตร

220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

68 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 

69 โครงการปรับปรุงสะพานข้าม

ห้วยบังฮวก บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจรและการ

คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

ปรับปรุงสะพาน ขนาดกว้าง 

7 เมตร ยาว 70 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สะพาน การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

70 โครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า

เพ่ือทําเป็นถนนลูกรัง  บ้านดงต้ิว

 หมู่9

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

คมนาคมในพ้ืนท่ี

วางท่อระบายนํ้า คสล. สร้าง

บ่อพัก และถมดินคลองส่งนํ้า

เพ่ือทําเป็นถนนลูกรัง ขนาด

กว้าง 4 เมตร  ยาว 85 เมตร

   220,000  220,000   220,000 ถนนลูกรัง เพ่ิมเส้นทางคมนาคม

 ทําให้การสัญจรมี

ความสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นจาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล

บ้านกลาง ถึงหนองเอ่ียนเนา

 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

 หนา 0.20 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

กลาง หมู่ 10

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านกลาง กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.จากพ้ืนท่ี

พ่อเส็ง คําตัน ถึงคลองส่งนํ้า

 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.จากพ้ืนท่ี

ยายประมวล เข็มปัญญา ถึง

พ้ืนท่ีนายนิรุต เข็มปัญญา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.จากพ้ืนท่ี

นางจินตนา สีเมือง ถึงพ้ืนท่ี

นายทวีศร พิมพ์กลาง กว้าง 4

 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

78 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายธนาธาน อินตา กว้าง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่ 11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายพรมศักด์ิ สีลา กว้าง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่ 11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี

นายเสริม ทันหอ กว้าง 4 

เมตร ยาว 120 เมตร หนา 

0.15 เมตร

264,000 264,000 264,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

82 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นจาก

ท่ีลุงนงค์ ถึงท่ีนางนวลใจ 

สายจําปา กว้าง 4 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นฟาร์ม

จระเข้ ถึงท่ีนานายสุริยา ชาลี

 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

520,000 520,000 520,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง
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84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน

กลาง -บ้านดงยอ เช่ือมต่อ

ดอนหอ จดท่ีนายสุริยา ชาลี 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

610,000 610,000 610,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน

กลาง -บ้านดงยอ เช่ือมต่อ

สะพาน กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

687,500 687,500 687,500 687,500 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

หนองหวาย เช่ือมต่อพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร

880,000 880,000 880,000 880,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

บ้านหนาดหมู่ 11

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านหนาด กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

88 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านหนาด กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

90 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านหนาด กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

วัดแก่งเมือง ถึงริมเข่ือน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

330,000 330,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนาด หมู่11

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก

วัดป่ามหาวัน ด้านทิศ

ตะวันตก (บ่อขยะ) เช่ือมต่อ

เส้นทางวัดแก่งเมือง กว้าง 4 

เมตร ยาว 600 เมตร หนา 

0.15 เมตร

440,000 440,000 440,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

93 โครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า

เพ่ือทําเป็นถนนลูกรัง  บ้านดงต้ิว

 หมู่12

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

คมนาคมในพ้ืนท่ี

วางท่อระบายนํ้า คสล. สร้าง

บ่อพัก และถมดินคลองส่งนํ้า

เพ่ือทําเป็นถนนลูกรัง ขนาด

กว้าง 4 เมตร  ยาว 85 เมตร

  220,000   220,000 ถนนลูกรัง เพ่ิมเส้นทางคมนาคม

 ทําให้การสัญจรมี

ความสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.รอบท่ี

สาธารณะเหล่าใหญ่ กว้าง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

96 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

98 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านดงต้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

99 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

กลาง หมู่ 13

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

เส้นจากโรงเรียนบ้าน

กลางบ้านหนาดเช่ือมกับถนน

เข้าวัดป่ามหาวัน กว้าง 5 

เมตร ยาว 700 เมตร หนา 

0.60 มตร

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

กลาง หมู่ 13

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

เส้นจากท่ีนายณพจสกร 

ทรัพยสิทธิ เช่ือมต่อถนน

สายดงยอ กว้าง3 เมตร ยาว 

420 เมตร หนา 0.60 มตร

693,000 693,000 693,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

กลาง หมู่ 13

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 

ในพ้ืนท่ีบ้านกลาง กว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.60 มตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

102 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านกลาง หมู่ 13

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี

การเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 13

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

104 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 13

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ี

บ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว

 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

105 โครงการถมดินปรับพ้ืนท่ีบริเวณ

ท่ีทําการอบต.บ้านกลาง (ทิศใต้)

ปรับขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ

ใช้

ถมดินขยายพ้ืนท่ีไปทางทิศใต้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

อบต.บ้านกลางมีพ้ืนท่ี กองช่าง

106 โครงการปรับปรุงถนน บ้านดงต้ิว

 หมู่ 5

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน ขยายไหล่ทาง 

เส้นจากบ้านนางบุญรัจน์      

ชาริบุญ เลขท่ี 184 ม.5 ถึง

บ้านนายเดชา กุลบุตร ขนาด

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 60 

เมตร

100,000 100,000 ไหล่ถนน การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ทางเข้าบ้านดงต้ิว

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

เทคอนกรีตขยายไหล่ถนน 

คสล.ทางเข้าบ้านดงต้ิว

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

108 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

ใหม่ บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นจาก

คลองส่งนํ้า ผ่านท่ีนายวันนี 

โสภา-นางแววศรี สีลา-นาง

สมบูรณ์ คําเหลา-พ่อเบ่ียง 

สมลี จดถนนคลองส่งนํ้าด้าน

ทิศตะวันตก ยาว 200 เมตร

150,000 150,000 150,000 การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

109 โครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้า

เพ่ือทําเป็นถนนลูกรัง  บ้าน

กลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

คมนาคมในพ้ืนท่ี

วางท่อระบายนํ้า คสล. สร้าง

บ่อพัก และถมดินคลองส่งนํ้า

เพ่ือทําเป็นถนนลูกรัง ขนาด

กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร

  220,000   220,000    220,000 ถนนลูกรัง เพ่ิมเส้นทางคมนาคม

 ทําให้การสัญจรมี

ความสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ียาย

ทม ถึงเส้นทางวัดแก่งเมือง

130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ียาย

คิด ถึงเส้นท่าน้้าสถานีสูบ

น้้าบ้านกลาง

130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าระบบ

โซลาร์เซลล์ บ้านหนาด หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ติดต้ังไฟฟ้าระบบโซลาร์

เซลล์ จุดผ่อนปรนไปทาง

ทิศใต้

250,000 250,000 250,000 ไฟฟ้า การสัญจรในเวลา

กลางคืนมีความสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ีนาง

พูลสวัสด์ิ จูมวงค์ ไป

เส้นทางทิศเหนือ

130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แผนงาน   แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 เมืองน่าอยู่

วัตถุประสงค์ 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ีนาง

พูลสวัสด์ิ จูมวงค์ ไป

เส้นทางทิศตะวันตก

130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ บ้านหนาด หมู่2

เพ่ือใช้เป็นจุดพักริมเข่ือน

แม่น้้าโขง หน้าวัดแก่ง

เมือง

ศาลาอเนกประสงค์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศาลา

อเนกประสงค์

ประชาชนมีท่ีพักผ่อน

และจุดชมวิว

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง

อาคารศูนย์ 

อปพร.บ้านกลาง

เพ่ือให้อาคารศูนย์อปพร.

มีความแข็งแรง ม่ันคง 

และสวยงาม

ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ อปพร.

300,000 300,000 อาคารศูนย์ฯ อาคารศูนย์มีความ

สวยงาม แข็งแรง ม่ันคง

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

ริมทางบ้านกลาง

เพ่ือให้เกิดความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจรใน

เวลากลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริม

ทางวัดป่ามหาวัน

130,000 130,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

มีแสงสว่างเพียงพอใน

การสัญจร และมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่งสว่าง

ริมทาง บ้านหนาด หมู่ 2

เพ่ือใช้ส่องสว่างตาม

เส้นทางสัญจรในเวลา

กลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริม

ทางเส้นคลองส่งน้้า และ

เส้นทางคมนาคมอ่ืนๆ

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า การสัญจรในเวลา

กลางคืนมีความสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงประปา บ้าน

กลาง

หมู่ 3,4,10,13 (อุดหนุน)

เพ่ือให้น้้าประปามีความ

สะอาด ปลอดภัย

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังไฟฟ้าโซลาร์

เซลล์ ระบบประปา บ้านกลาง

 หมู่ 3,4,10,13

เพ่ือใช้ในระบบประปา

หมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 

ระบบประปาหมู่บ้าน

80,000 80,000 ไฟฟ้า ระบบการสูบน้้ามี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

 บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้า 

ขนาดกว้าง 0.30เมตร  ลึก

 0.30เมตร ยาว 100 เมตร

  150,000      150,000   150,000   150,000   150,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

15 โครงการวางท่อระบายน้้า 

คสล.บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

วางท่องระบายน้้า คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.30 เมตร ยาว 100 เมตร

  200,000      200,000   200,000   200,000   200,000 ท่อระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นวัดป่า

มหาวัน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นหนอง

ข้ีเหล็ก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นคลอง

น้้า เช่ือมต่อสายวัดป่า

มหาวัน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นหนอง

พ่อใหญ่บัวสอน ถึงสวน

นายค้าจันทร์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นบึงตา

หมู เลียบสวนนายพิชิต

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

22 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 250,000 250,000 250,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงรางระบาย

น้้า แบบมีฝาปิด บ้านดงต้ิว 

หมู่ 5

เพ่ือแก้ไขน้้าท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้้า 

แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 

0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร

 ยาว 100 เมตร

  150,000      150,000   150,000 รางระบายน้้า แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าบริการ 150,000 200,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

25 โครงการวางท่อระบายน้้า 

บ้านดงต้ิว   หมู่ 6

เพ่ือแก้ไขน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว 

ยาว 60 เมตร

    15,000 ท่อระบายน้้า แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู 

เส้นทางเข้าหมู่บ้านดงต้ิว เส้น

บ้านดงต้ิว -บ้านนาถ่อน ต้าบล

นาถ่อน

เพ่ือความสวยงามและ

แสดงเขตพ้ืนท่ีของต้าบล

ซุ้มประตู กว้าง 8 เมตร 

สูง 6 เมตร

150,000 150,000 ซุ้มประตู แสดงจุดพ้ืนท่ีหมู่บ้าน 

ต้าบลชัดเจน

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นจาก

พ้ืนท่ีนางมุนทา ต้นสูง ถึง

พ้ืนท่ีนายสมแพง ผัดสี

150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นเลียบ

คลองส่งน้้า จากพ้ืนท่ีนาย

กิตติศักด์ิ ผาอูบ ถึงพ้ืนท่ี

นายดวงใจ ขันวัง

150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

30 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านกลางน้อย หมู่7

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

 เส้นจากถนนชยางกูรห

น้าวัดสุพรรณกมลาวาส ลง

เส้นแม่น้้าโขง

300,000 300,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

31 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านกลางน้อย หมู่7

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

 เส้นจากถนนชยางกูรตรง

ข้าม อบต.บ้านกลาง ถึง

เส้นเลียบคลองหนองเอ่ียน

เน่า

300,000 300,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

 บ้านกลางน้อย หมู่7

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้า รูป

ตัวยู แบบมีฝาปิด เส้น

จากท่ีนายอภิชัย ค้าด่อน 

ถึงท่ีนายศิล แก้วมณี กว้าง

 0.25เมตร ลึก 0.30เมตร

 ยาว 150 เมตร

  225,000   225,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงประปา บ้าน

กลางน้อย หมู่ 7 (อุดหนุน)

เพ่ือให้น้้าประปามีความ

สะอาด ปลอดภัย

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน

100,000 100,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร เส้นบ่อแล้ง

150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าถนนดงยอ 

ไปบ้านกลาง รอบดอนน้อย

150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 

บ้านดงยอ หมู่8

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้า 

ขนาดกว้าง 0.30เมตร  ลึก

 0.30เมตร ยาว100 เมตร

     150,000   150,000   150,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

39 โครงการขยายเขตประปา 

บ้านดงยอหมู่ 8 (อุดหนุน)

เพ่ือให้ประชาชนมี

น้้าประปาใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตประปารอบ

หมู่บ้าน

150,000 150,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าวประจ้าหมู่บ้านดงยอ หมู่8 

(อุดหนุน)

เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

หอกระจายข่าว 150,000 150,000 หอกระจาย

ข่าว

ประชาชนได้รับข่าวสาร

ได้ทันเหตุการณ์

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

 บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้า 

ขนาดกว้าง 0.30เมตร  ลึก

 0.30เมตร ยาว 100 เมตร

  150,000      150,000   150,000   150,000   150,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า

 คสล.บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก จาก

หมู่บ้านลงห้วยบังฮวก 

และหนองเอ่ียนเน่า

  300,000   300,000 ท่อระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบ

คลองส่งน้้า

150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

45 โครงการปรับปรุงเขตไฟฟ้า 

บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ย้ายเสาไฟฟ้า 50,000 50,000 เสาไฟฟ้า การสัญจรมีความสะดวก

 ปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงประปา บ้าน

ดงต้ิว

หมู่ 9 (อุดหนุน)

เพ่ือให้น้้าประปามีความ

สะอาด ปลอดภัย

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน

200,000 200,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

47 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

ระบบโซล่าเซลล์ บ้านดงต้ิว 

หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

ระบบโซล่าเซลล์

200,000 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

48 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 250,000 250,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

49 โครงการขยายเขตประปา 

บ้านดงต้ิว

หมู่ 9 (อุดหนุน)

เพ่ือให้ประชาชนมี

น้้าประปาใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตประปารอบ

หมู่บ้าน

150,000 150,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงประปา บ้าน

ดงต้ิว

หมู่ 9 (อุดหนุน)

เพ่ือให้ประชาชนมี

น้้าประปาใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างหอประปาพร้อม

ติดต้ังถังน้้า

200,000 200,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

51 โครงการปรับปรุงรางระบาย

น้้า บ้านกลาง หมู่10

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ปรับปรุงรางระบายน้้า 

ขนาดกว้าง 0.30เมตร  ลึก

 0.30เมตร ยาว 100 

เมตร จากพ้ืนท่ีนายเร่ิม 

สมอุดม ถึงพ้ืนท่ีนายเส็ง 

ค้าตัน

  150,000      150,000   150,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

52 โครงการวางท่อระบายน้้า 

คสล.หน้าโรงเรียนอนุบาล

ประยูรศรี

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

วางท่องระบายน้้า คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.30 เมตร ยาว 50 เมตร

  100,000      100,000   100,000   100,000   100,000 ท่อระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

53 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3,4,10,13

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นทุ่งนา

ใหญ่ สู่พ้ืนท่ีการเกษตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า

 คสล.บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน้้า 

คสล.จากพ้ืนท่ีนายณรงค์

ศักด์ิ สมอุดม ความยาว 

50 เมตร

  100,000   100,000 ท่อระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

56 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่งสว่าง

ริมทาง บ้านกลาง หมู่ 10

เพ่ือใช้ส่องสว่างตาม

เส้นทางสัญจรในเวลา

กลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริม

ทางเส้นจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต้าบลบ้านกลาง 

ถึงดอนปู่ตา

130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า การสัญจรในเวลา

กลางคืนมีความสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

57 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

ริมทาง บ้านหนาด หมู่ 11

เพ่ือใช้ส่องสว่างตาม

เส้นทางสัญจรในเวลา

กลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริม

ทางเส้นคลองส่งน้้า

130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า การสัญจรในเวลา

กลางคืนมีความสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

หนาด หมู่ 11

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงประปา บ้าน

ดงต้ิว

หมู่ 12 (อุดหนุน)

เพ่ือให้น้้าประปามีความ

สะอาด ปลอดภัย

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า 300,000 300,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

60 โครงการขยายเขตประปา 

บ้านดงต้ิวหมู่ 12 (อุดหนุน)

เพ่ือให้ประชาชนมี

น้้าประปาใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตประปารอบ

หมู่บ้าน

100,000 100,000 น้้าประปา ประชาชนมีน้้าประปา

ใช้อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

กองช่าง

61 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่งสว่าง

ริมทาง บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือใช้ส่องสว่างตาม

เส้นทางสัญจรในเวลา

กลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริม

ทางถนนภายในหมู่บ้าน

130,000 130,000 ไฟฟ้า การสัญจรในเวลา

กลางคืนมีความสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

 บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้า 

ขนาดกว้าง 0.30เมตร  ลึก

 0.30เมตร ยาว 100 เมตร

  150,000   150,000   150,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า

 คสล.บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก จาก

หมู่บ้านลงสู่แหล่งน้้าสา

ธารธ

  150,000   150,000   150,000 ท่อระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

 บ้านกลาง หมู่ 13

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขังในฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้า 

จากบ้านเลขท่ี 120 ถึง

ถนนชยางกูร ขนาดกว้าง 

0.30เมตร  ลึก 0.30เมตร

 ยาว 150 เมตร

  225,000      225,000 รางระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

66 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 13

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน

กลาง หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

68 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้า บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าเพียงพอ

เพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 300,000 300,000 หม้อแปลง

ไฟฟ้า

ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างทางลาด

ส้าหรับผู้พิการข้ึนหอประชุม

อบต.บ้านกลาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก

แก่ผู้พิการ

ก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้

พิการข้ึนหอประชุม

150,000 150,000 ทางลาดผู้

พิการ

ผู้พิการได้รับความ

สะดวกในการเข้าห้อง

ประชุม

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 

70 โครงการปรับปรุงร้ัวและประตู

 ท่ีท้าการ อบต.บ้านกลาง

เพ่ือความม่ันคง แข็งแรง

 และสวยงาม

ท้าการร้ือถอน ร้ัวลูกกรง

เหล็ก เสาประตูเหล็กเดิม

ติดต้ังร้ัวลูกกรงเหล็กสแตน

เลส และประตูสแตนเลส

400,000 400,000 ร้ัว ประตู ร้ัว ประตู มีความ

แข็งแรง ปลอดภัย 

สวยงาม

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงอาคาร

ส้านักงาน(หลังเก่า)

เพ่ือความม่ันคง แข็งแรง

 และปลอดภัย

ปรับปรุงหลังคา ทาสี

อาคาร

500,000 500,000 อาคาร

ส้านักงาน

อาคารมีความม่ันคง

และสวยงาม

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์

เพ่ือเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคาร 300,000 300,000 อาคาร

อเนกประสงค์

วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บ

อย่างปลอดภัย

กองช่าง

73 โครงการปรับปรุงทางลาด

ส้าหรับผู้พิการอาคาร

ส้านักงานหลังเดิม

เพ่ืออ้านวยความสะดวก

แก่ผู้พิการ

ก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้

พิการข้ึนหอประชุม

150,000 150,000 ทางลาดผู้

พิการ

ผู้พิการได้รับความ

สะดวกในการมาติดต่อ

ราชการ

กองช่าง

74 โครงการปรับปรุงห้องท้างาน

กองสวัสดิการ (อาคารหลังเดิม)

เพ่ือความม่ันคง แข็งแรง

 และปลอดภัย

ปรับปรุงห้องท้างานกอง

สวัสดิการ

100,000 100,000 ห้องท้างาน

กองสวัสดิการ

ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการมีความสะดวก

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ ถนนหน้า 

มว.ตชด.2361

เพ่ือใช้เป็นจุดพักริมทาง ศาลาอเนกประสงค์ 30,000 30,000 ศาลา

อเนกประสงค์

ประชาชนมีท่ีพักริมทาง กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างหออ้านวยการ 

อปพร.อบต.บ้านกลาง

เพ่ือเป็นศูนย์อ้านวยการ

ของ อปพร.

ก่อสร้างอาคารอ้านวยการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หออ้านวยการ 

อปพร.

สามารถปฎิบัติหน้าท่ีใน

กรณีฉุกเฉินได้อย่าง

ทันท่วงที

กองช่าง



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

หน่วยงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมและศึกษาดู

งานของบุคลากรของ

หน่วยงาน จ้านวน 50 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บุคลากรท่ี

เข้าร่วม

กิจกรรม

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานมาก

ข้ึน

ส้านักปลัด

2 โครงการอบต.สัญจรประชาคมจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประชุมประชาคม

หมู่บ้านต้าบล ท้ัง 13 

หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม

ประชาคม

ประชาชนท้ัง 13 

หมู่มีส่วนร่วมใน

การวางแผนพัฒนา

ท้องถ่ินของตนเอง

ส้านักปลัด

2.1  แผนงาน   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 อุดหนุน อปท.อ้าเภอเมืองนครพนม 

“โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เพ่ือสนับสนุนกิจการของ

ศูนย์ฯ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 

อบต.นาทราย อ้าเภอ

เมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลการ

ด้าเนินงาน

ของศูนย์ฯ

ศูนย์ฯมีงบในการ

ด้าเนินงาน

ส้านักปลัด

4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตส้านึก ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และน้า

หลักธรรมค้าสอนของ

พระพุทธศาสนามาเป็น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

อบต. พนักงานส่วนต้าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้บริหาร สมาชิก

สภาอบต. และ

พนักงานส่วนต้าบล

มีจิตส้านึกในการ

กอง

การศึกษาฯ

5 จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ

ราชินี

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว

จัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและพระราชินี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้แสดง

ถึงความจงรักภักดี

ต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและ

พระราชินี

กอง

การศึกษาฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด และ

ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 

ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

เพ่ือดูแลความสงบ

เรียบร้อยในหมู่บ้านและ

ประชาชนสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต้ังกล้องวงจรปิดและ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 13 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด

2 โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพ

ติด

ต้ังจุดตรวจสกัด/เฝ้าระวัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ต้ังจุดตรวจสกัด การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดใน

หมู่บ้าน/ชุมชนลดลง

ส้านักปลัด

3 การด้าเนินงานของศูนย์อปพร.อบต.

บ้านกลาง

เพ่ือสนับสนุนการ

ด้าเนินงานของศูนย์ อป

พร.ต.บ้านกลาง

ค่าตอบแทนของสมาชิก 

อปพร.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตามค้าส่ัง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 อปพร.ท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ี

ตามค้าส่ัง

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ส้านักปลัด

4 อุดหนุนส่วนราชการ (สภ.บ้านกลาง)

"โครงการ SMART SAFETY ZONE 

4.0"

เพ่ือลดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง 100,000 100,000 ต้าบลบ้านกลาง

 13หมู่

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี

ลดลง

ส้านักปลัด

2.2  แผนงาน   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายเด็กและเยาวชน

คนดี

เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้การ

ท้างานเป็นทีม รู้จัก

เสียสละช่วยเหลือสังคม

และชุมชนของตนเอง 

รวมถึงการป้องกันและ

เด็กและเยาวชน

ต้าบลบ้านกลาง 

จ้านวน 50 คน

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   เด็กและ

เยาวชน 

จ้านวน 50คน

 ท่ีร่วม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชน

รู้จักการท้างานเป็น

ทีม รู้จักการเสียสละ

 และการช่วยเหลือ

สังคมหรือชุมชน

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

เพ่ือลดการแพร่ระบาด

ของสารเสพติดในพ้ืนท่ี

กลุ่มเป้าหมายใน

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

 130 คน

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ชุมชนปลอดจากสาร

เสพติด

ส้านักปลัด

3 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้าน

กลางต่อต้านยาเสพติด

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน

และชุมชนห่างไกลจากส่ิง

เสพติด

ประชาชน และ

เยาวชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ชุมชนมีความ

เข้มแข็งและมี

ภูมิคุ้มกันจากส่ิง

เสพติด

กองการศึกษาฯ

2.3  แผนงาน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี

ต้าบลบ้านกลาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแล มีคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึน

กองสวัสดิการ

2 อุดหนุนกาชาดนครพนมโครงการรวม

น้้าใจสู่กาชาด

เพ่ือสนับสนุนกิจการของ

กาชาดนครพนม

สนับสนุนกิจการของ

กาชาดนครพนม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนท่ีได้รับการ

สงเคราะห์

ส้านักปลัด

2.4  แผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้

พิการได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ ในเขตต้าบล

บ้านกลาง

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ผู้รับเบ้ียยัง

ชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต

ต้าบลบ้านกลางได้รับ

เบ้ียยังชีพครบทุกคน

กอง

สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถ่ิน

เพ่ือสมทุบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถ่ิน

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบล 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับประ

โยน์

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ต้าบลบ้านกลาง

กอง

สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนต้าบลบ้านกลาง

เพ่ือสมทบกองทุนฯ กลุ่มกองทุนฯต้าบล

บ้านกลาง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ได้รับประ

โยน์

กองทุนฯมี

งบประมาณในการ

ด้าเนินงาน

กอง

สวัสดิการ

สังคม

2.5  แผนงาน  งบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจุดผ่อน

ปรน บ้านหนาด หมู่ 2

เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต้าบล

บ้านกลาง

พัฒนาจุดผ่อนปรนให้

เป็นในพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน

กลาง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ต้าบลบ้านกลางมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต้าบล

บ้านกลาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ี

เป็นศาสนสถาน 

โบราณสถาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ต้าบลบ้านกลางมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

ส้านักปลัด/

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร

เพ่ือพัฒนาอาชีพและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ต้าบลบ้านกลางให้

เข้มแข็งและมีการ

บริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มอาชีพภายในต้าบล

บ้านกลาง

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

ส้านักปลัด/

กอง

การศึกษาฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ, ท่ี 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ท่ี 4 การพัฒนาการค้าชายแดน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี

งบประมาณ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือยกระดับ

รายได้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เพ่ือส่งเสริมรายได้

ให้กับชุมชน

กลุ่มเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเกษตร เกษตรท่ีเข้าร่วม

โครงการมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

ส้านักปลัด

2 โครงการวางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตรบ้านหนาด - บ้านกลาง

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ใช้ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

วางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร พ้ืนท่ีบ้าน

หนาด-บ้านกลาง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อส่งน้้า มีน้้าเพ่ือใช้ใน

การเกษตรตลอดปี

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตรบ้านดงต้ิว หมู่9

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ใช้ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อส่งน้้า มีน้้าเพ่ือใช้ใน

การเกษตรตลอดปี

กองช่าง

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพจักสาน 

บ้านหนาด หมู่ 2

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพจักสานบ้านหนาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม

5 โครงการนวดแผนไทย เพ่ือฝึกอาชีพในท้องถ่ิน ผู้ร่วมโครงการจ้านวน 50 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ผ่านการ

อบรม

ผู้ผ่านอบรมมร

รายได้เพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการ

สังคม

3.2  แผนงาน  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ, ท่ี 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ท่ี 4 การพัฒนาการค้าชายแดน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์

ท่ีท้าการ อบต.เดิม

เพ่ือให้มีสภาพม่ันคง

แข็งแรงและสวยงาม

ปรับปรุงอาคารห้องเช่า 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 อาคาร

ห้องเช่า

อบต.มีรายได้เพ่ิมข้ึน

จากค่าเช่า

กองช่าง

หน้า 72

3.3  แผนงาน  แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ, ท่ี 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, ท่ี 4 การพัฒนาการค้าชายแดน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันการระบาด

ของไข้เลือดออก

จัดซ้ือทรายอะเบทเพ่ือ

พ่นหมอกควันให้ทุก

หมู่บ้านพ่นหมอกควันให้

ทุกหมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 13 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด

2 โครงการสาธารณสุขหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน

สาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

ภายในต้าบลบ้านกลาง

อุดหนุนตามโครงการ

สาธารณสุขหมู่บ้านจ้านวน

 13 หมู่

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 13 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด

3 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขใน

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

ส้านักปลัด

4 โครงการคัดแยกขยะ ตามหลัก

3ช

เพ่ือลดปริมาณขยะและ

สร้างรายได้ให้ชุมชน

คัดแยกประเภทขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

หมู่บ้านสะอาด ไร้ขยะ 

ปลอดโรค

ส้านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงสถานท่ี

ควบคุม Quarantine

เพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID-19)

ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 

Quarantine

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ป้องกันการแพร่ระบาด

ของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19)

ส้านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงศูนย์พักคอย 

(Community Isolation)

เพ่ือรองรับผู้มีความเส่ียง

ติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19)

ปรับปรุงศูนย์พักคอย 

(Community Isolation)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ป้องกันการแพร่ระบาด

ของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19)

ส้านักปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกลาง ท่ี 4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4.1  แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี

งบประมาณ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและ

จัดหาเคร่ืองออกก้าลังกาย

เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬาใน

พ้ืนท่ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 13 หมู่บ้าน

กองช่าง/

ส้านักปลัด

2 โครงการฝังกลบบ่อขยะ บ้าน

กลาง หมู่ 4 (ข้างวัดป่ามหาวัน)

เพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายของเช้ือโรค

ต่างๆ

ฝังกลบบ่อขยะแบบ

ถาวร

100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์    4 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด

3 โครงการฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 5

จ้านวน 2 บ่อ (บริเวณบ้านร้าง 2)

เพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายของเช้ือโรค

ฝังกลบบ่อขยะแบบ

ถาวร

100,000 100,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์    4 หมู่บ้าน

ส้านักปลัด

4 โครงการจัดท้าแนวเขตสาธารณะ เพ่ือป้องกันการบุกรุก

พ้ืนท่ีสาธารณะ

จัดท้าแนวเขตสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แนวเขต

พ้ืนท่ี

สาธารณะ

มีแนวเขตพ้ืนท่ี

สาธารณะชัดเจน

ส้านักปลัด/

กองช่าง

4.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 เพ่ือเป็นการสร้างความ

สามัคคี และสร้างกลุ่ม

อาสาสมัครและพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ต้าบลบ้านกลาง จ้านวน

 50 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

มีกลุ่มอาสาสมัคร

พิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมใน

ส้านักปลัด

6 โครงการจัดท้าแนวเขต

สาธารณะดอนปู่ตาบ้านดงยอ 

หมู่ 8

เพ่ือป้องกันการบุกรุก

พ้ืนท่ีสาธารณะ

จัดท้าแนวเขตสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 แนวเขต

พ้ืนท่ี

สาธารณะ

มีแนวเขตพ้ืนท่ี

สาธารณะชัดเจน

ส้านักปลัด/

กองช่าง

7 โครงการจัดท้าแนวเขต

สาธารณะหนองบุ่งตาเพ บ้านดง

ต้ิว หมู่ 9

เพ่ือป้องกันการบุกรุก

พ้ืนท่ีสาธารณะ

จัดท้าแนวเขตสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 แนวเขต

พ้ืนท่ี

สาธารณะ

มีแนวเขตพ้ืนท่ี

สาธารณะชัดเจน

ส้านักปลัด/

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬาใน

พ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว หมู่ 12

300,000 300,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 13 หมู่บ้าน

กองช่าง/

ส้านักปลัด



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบัณฑิตน้อย เพ่ือเป็นขวัญและ

ก้าลังใจแก่เด็กเกิด

ความมุ่งม่ันท่ีจะ

ศึกษาต่อในระดับ

สูงสุดต่อไป

เด็กนักเรียนและ

ประชาชนท่ัวไป 

จ้านวน 250 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้ปกครอง ชุมชนและ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ตระหนักและเห็น

คุณค่า ความส้าคัญ

ของการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย

กองการศึกษาฯ

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้าง

กิจกรรมให้แก่เด็ก

และชุมชน

เด็กนักเรียน 

ผู้ปกครองและ

ประชาชนท่ัวไป 

จ้านวน 500 คน

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กๆได้รับการ

ส่งเสริมความเจริญ

งอกงามตามหลัก

การศึกษาเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา

ท่ี

งบประมาณ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

3 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม(นม) ส้าหรับเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี

อาหารเสริม(นม) ไว้

บริโภค

เด็กนักเรียนในต้าบล

บ้านกลาง จ้านวน 4 

โรง ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในต้าบลบ้านกลาง

 จ้านวน 2 แห่ง

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

(นม)

เด็กนักเรียนได้รับ

อาหารเสริม(นม)อย่าง

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียน

ได้รับประทานอาหาร

กลางวันอย่างเพียงพอ

เด็กนักเรียนในต้าบล

บ้านกลาง จ้านวน 4 

โรง ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในต้าบลบ้านกลาง

 จ้านวน 2 แห่ง

  1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000  1,600,000 อาหาร

กลางวัน

เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานกลางวันอย่าง

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงต้ิว   

โครงการจ้างวิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมี

บุคลากรเพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านดงต้ิวมี

วิทยากรสอนอย่าง

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน

กลางบ้านหนาดโครงการจ้าง

วิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมี

บุคลากรเพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้าน

กลางบ้านหนาดมี

วิทยากรสอนอย่าง

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลาง

น้อยโครงการจ้างวิทยากร

ภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมี

บุคลากรเพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านกลาง

น้อยมีวิทยากรสอน

อย่างเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยอ   

โครงการจ้างวิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมี

บุคลากรเพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านดงยอมี

วิทยากรสอนอย่าง

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

และพัฒนาการของเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต้าบลบ้านกลาง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการสมวัย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัด 

องค์การบริหารส่วน

ต้าบลบ้านกลาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็ก

เล็กฯ 2 

ศูนย์

เด็กมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 20 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้ท่ี

ผ่านการ

อบรม

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับ

การพัฒนาเพ่ือการ

ปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

11 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ ศพด.ใน สังกัด

เพ่ือเป็นสถานท่ี

ส้าหรับผู้ปกครอง

และประชาชนท่ัวไป

ได้รับทราบข่าวสาร

ของ ศพด.และเป็นท่ี

พักรอเวลามารับบุตร

ศาลาอเนกประสงค์

จ้านวน 2 แห่ง

300,000 300,000 300,000 จ้านวน

ศาลา

อเนกประสง

ค์ 2 แห่ง

ศพด.มีศาลา

อเนกประสงค์ไว้ใน

การจัดกิจกรรมและใช้

ประโยขน์

กองช่าง/กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้เด็กเล็กมี

สถานท่ีเล่นกีฬาและ

ออกก้าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬาใน

พ้ืนท่ีบริเวณศูนย์ฯ

อบต.บ้านกลาง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 สนามกีฬา ศูนย์ฯมีสถานท่ีในการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

ด้านจัดกิจกรรม

ส่งเสริมด้านกิจกรรม

ด้านอ่ืนๆ

กองช่าง/กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญา

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการครบท้ัง 4 

ด้าน เป็นไปตามวัย

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

สร้างปัญญา ศพด.ท้ัง 2

 แห่ง

200,000 200,000 200,000 สนามเด็ก

เล่น

เด็กมีพัฒนาการท่ีดี

เป็นไปตามวัย

กองช่าง/กอง

การศึกษาฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

14 โครงการพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุนการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กมี

ทักษะ ความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เข้าร่วมอบรม/

ประชุม/สัมมนาไม่

น้อยกว่าปีละ ๒ คร้ัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ผ่านการ

อบรม

ครูผู้ดูแลเด็กมีทักษะ 

ความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

15 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยใน

เขตพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน

กลางมีอาคารศพด.ท่ี

ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงอาคารศพด. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาคารศพด. เด็กปฐมวัยในเขต

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

มีอาคารศพด.ท่ีได้

มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

16 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก

เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยใน

เขตพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน

กลางมีสนามเด็กเล่นท่ี

ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

 ศพด.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนามเด็ก

เล่น

เด็กปฐมวัยในเขต

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

มีสนามเด็กเล่นท่ีได้

มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

17 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือรองรับจ้านวน

เด็กท่ีมีปริมาณมากข้ึน

ก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจ้านวน

 ๑ แห่ง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคารศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้าบลบ้านกลางมี

อาคารท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

18 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก

ส้าหรับผู้ปกครอง

เพ่ือให้มีท่ีพักส้าหรับ

ผู้ปกครองเวลามารับ/

ส่งเด็ก

ศพด.มีศาลาท่ีพัก

ส้าหรับผู้ปกครอง

แห่งละ ๑ หลัง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศาลาท่ีพัก สถานท่ีส้าหรับ

ผู้ปกครองเวลามารับ/

ส่งเด็ก

กองการศึกษาฯ

19 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม

เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง

เพ่ือเป็นสถานท่ีจัด

กิจกรรมกลางแจ้งของ

เด็ก และมีเคร่ืองเล่น

สนามท่ีเพียงพอ 

ปลอดภัย

ศพด.ได้รับการ

ปรับปรุงเคร่ืองเล่น

สนามให้อยู่ในสภาพ

ท่ีปลอดภัย และมี

เคร่ืองเล่นสนามท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนามเด็กเล่นสถานท่ีจักิจกรรม

กลางแจ้งส้าหรับเด็ก

และเคร่ืองเล่นมีความ

เพียงพอและปลอดภัย

กองการศึกษาฯ
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20 โครงการก่อสร้างห้อง

ประกอบอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ

เพ่ือให้มีห้อง

ประกอบอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะและ

ปราศจากโรคติดต่อ

มีห้องประกอบ

อาหารท่ีถูก

สุขลักษณะและ

ปราศจากโรคติดต่อ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ห้อง

ประกอบ

อาหาร

ห้องประกอบอาหารท่ี

ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

21 โครงการปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือให้มีห้องเรียน

เป็นสัดส่วน

ปรับปรุงห้องเรียน

ด้วยการกันห้องให้

เป็นสัดส่วน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ห้องเรียน มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน กองการศึกษาฯ

22 โครงการก่อสร้างร้ัว ศพด เพ่ือให้ ศพด.มี

ขอบเขตชัดเจน มี

ความปลอดภัย

ก่อสร้างร้ัวรอบอาคาร

 ศพด.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้ัว ศพด. เด็กมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

23 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือให้มีท่ีจอด

พาหนะส้าหรับครู

และผู้ปกครอง

ท่ีจอดรถ ศพด.ละ 1 

แห่ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โรงจอดรถ มีท่ีจอดพาหนะ

ส้าหรับครูและ

ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

24 โครงการจัดท้าห้องส่ือเสริม

พัฒนาการ(ห้องเรียนนุ่มน่ิม)

เพ่ือให้มีห้องส่ือจัด

กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการเหมาะสม

ห้องส่ือเสริม

พัฒนาการ ศพด.ละ ๑

 ห้อง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้องเรียน ห้องส่ือจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการ

เหมาะสม

กองการศึกษาฯ

25 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญา

เพ่ือปรับปรุงสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญาให้มี

สภาพใช้งานท่ี

ปลอดภัย

ปรับปรุงสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญา 

จ้านวน 2 แห่ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญาท่ีปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

26 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส้าหรับ

จัดกิจกรรมท่ีเพียงพอ

ต่อเติมอาคารเพ่ิม

พ้ืนท่ีการจัดกิจกรรม 

ศพด.ท้ัง 2 แห่ง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อาคารศพด. มีสถานท่ีจัดกิจกรรม

ส้าหรับเด็กอย่าง

เพียงพอ

กองการศึกษาฯ
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27 โครงการอบรมจัดท้า

หลักสูตรสถานศึกษา

เพ่ืออบรมจัดท้า

หลักสูตรศพด.อบต.

บ้านกลาง ท่ี

เหมาะสมสอดคล้อง

กับท้องถ่ิน

ศพด.อบต.บ้านกลาง

มีหลักสูตรท่ี

เหมาะสมสอดคล้อง

กับท้องถ่ินอย่างน้อย 

1 หลักสูตร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ

ของผู้ท่ี

ผ่านการ

อบรม

ศพด.อบต.บ้านกลาง 

มีหลักสูตรท่ีเหมาะสม

สอดคล้องกับท้องถ่ิน

กองการศึกษาฯ

28 โครงการจัดต้ังโรงเรียน

อนุบาลประจ้าต้าบล

เพ่ือเพ่ือสร้างโอกาส

ในการเข้ารับ

การศึกษาให้กับเด็ก

จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล

ประจ้าต้าบลจ้านวน 1

 แห่ง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โรงเรียน เด็กในพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน

กลางมีโอกาสเข้ารับ

การศึกษาอย่างท่ัวถึง

กองการศึกษาฯ

29 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร

เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 อาหาร

(เสริม)นม

เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร

กองการศึกษาฯ

30 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร

เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 อาหาร

กลางวัน

เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร

กองการศึกษาฯ

31 อุดหนุนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

 "โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ"

เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ

วิทยากรชาวต่างชาติ 114,125 114,125 114,125 114,125 114,125 วิทยากร

ชาวต่างชาติ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาอังกฤษดีข้ึน

กองการศึกษาฯ

32 อุดหนุนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

 "โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา"

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย

นักเรียนในสถานศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนท่ี

เข้าร่วม

กิจกรรม

นักเรียนรู้หน้าท่ีและมี

ส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตยมากข้ึน

กองการศึกษาฯ

33 อุดหนุนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

 "โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข"

เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่า

ทันเภทภัยของส่ิง

เสพติด

นักเรียนในสถานศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนท่ี

เข้าร่วม

กิจกรรม

นักเรียนเห็นพิษภัย

ของส่ิงเสพติด

กองการศึกษาฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 อุดหนุนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

 "โครงการป้องกันการ

ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน

(คุณแม่วัยใส)"

เพ่ือให้นักเรียนมี

ความรู้เก่ียวกับ

เพศศึกษา

นักเรียนในสถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนท่ี

เข้าร่วม

กิจกรรม

นักเรียนเห็นมีสติและ

รู้จักยับย้ังช่ังใจ

กองการศึกษาฯ

35 อุดหนุนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

 "โครงการส่งเสริม

ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน"

เพ่ือให้นักเรียนมี

ความรู้และสนใจใน

พ้ืนถ่ินตนเอง

นักเรียนในสถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนท่ี

เข้าร่วม

กิจกรรม

นักเรียนเห็นคุณค่า

และร่วมสืบสาน

ศิลปะท่ีเป็นอัตลักษณ์

พ้ืนถ่ิน

กองการศึกษาฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมวันส้าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและงานประเพณี

ท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการสืบทอด

วัฒนธรรมของ

พุทธศาสนิกชน

จัดกิจกรรมวันส้าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา

และประเพณีท้องถ่ิน

  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเพณีและวัฒณ

ธรรมท้องถ่ินได้รับการ

สืบทอด

กอง

การศึกษาฯ

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีท่ีดีงามและ

ด้ังเดิมของไทย

จัดงานประเพณี

สงกรานต์ สรงน้้าพระ 

และรดน้้าขอพร

ผู้สูงอายุต้าบลบ้าน

กลาง

  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เกิดความรัก หวงแหน

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

แสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้ท่ี

เคารพนับถือในชุมชน

กอง

การศึกษาฯ

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาต้าบล

บ้านกลาง

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ของศูนย์กีฬาต้าบลบ้าน

กลาง

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์

กีฬา

เยาวชนสนใจใน

กิจกรรมการกีฬามาก

ข้ึน

กอง

การศึกษาฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5.2  แผนงาน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี

งบประมาณ
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4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ้าเภอเมือง

นครพนมครงการวันรวมชนเผ่าอ้าเภอ

เมืองนครพนม

เพ่ือประชาสัมพันธ์กลุ่ม

ชาติพันธ์ุในเขตอ้าเภอ

เมืองนครพนม

จัดกิจกรรมวันรวมชน

เผ่า

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 การด้าเนิน

กิจกรรม

สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ

มีงบในด้าเนินโครงการ

กอง

การศึกษาฯ

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ้าเภอเมือง

นครพนมโครงการจัดท้าเรือไฟ

นครพนม

เพ่ือจัดท้าเรือไฟ 

ประเพณีไหลเรือไฟ

จังหวัดนครพนม

จัดท้าเรือไฟ จ้านวน 1 

ล้า

    80,000     80,000     80,000     80,000     80,000 เรือไฟ สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ

มีงบในด้าเนินโครงการ

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการสืบสานประเพณีท้องถ่ิน

ต้าบลบ้านกลาง (กิจกรรมลอยกระทง)

เพ่ือส่งเสริม สืบสาน

ประเพณีท้องถ่ิน

กิจกรรมวันลอยกระทง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ

ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเพณีท่ีดีงามคงอยู่

สืบไป

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการพัฒนาเยาวชนด้านการ

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้

เด็กและเยาวชนรักหวง

แหนและร่วมกันสืบ

ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เด็กและเยาวชนต้าบล

บ้านกลางจ้านวน 50 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ

เยาวชนท่ี

ร่วม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชนรัก

หวงแหนและร่วมกัน

สืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

กอง

สวัสดิการฯ

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง

จิตส้านึกในการออก

ก้าลังกาย และรักษา

สุขภาพโดยใช้กิจกรรม

กีฬาเป็นส่ือ

เยาวชนในพ้ืนท่ีต้าบล

บ้านกลาง 13 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน 13

 หมู่บ้าน

เยาวชนสนใจใน

กิจกรรมการกีฬามาก

ข้ึน

ส้านักปลัด/

กอง

การศึกษาฯ

9 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพ่ือส่งเสริม สืบสาน

และอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมให้แก่เด็ก 

เยาวชน และประชาชน

การจัดงานแห่เทียน

พรรษา ๔ วัดในเขต

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ

ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความภาคภูมิในและ

ส้านึกในการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียม

กอง

การศึกษาฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 
 
 
 

10 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสานประเพณี

ท้องถ่ินท่ีดีงามและ

ด้ังเดิมของไทย

การจัดงานประเพณี

ลอยกระทรง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ

ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

สามารถรักษา

ประเพณีท้องถ่ิน

ด้ังเดิมให้คงไว้

กอง

การศึกษาฯ

11 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล “๕ คน 

(Futsal) ยุวชนอบต.บ้านกลางคัพ”

เพ่ือเสริมสร้างความ

สามัคคีให้กับเยาวชน

รวมท้ังใช้เวลาว่างอย่าง

เป็นประโยชน์และมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เด็ก เยาวชนต้าบล

บ้านกลาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ

ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์และมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ

12 อบรมเพ่ิมทักษะกีฬาเพ่ือพัฒนาเด็ก

และเยาวชน

เพ่ือเพ่ิมทักษะกีฬาให้กับ

เด็กและเยาวชนต้าบล

บ้านกลาง

เด็ก และเยาชนต้าบล

บ้านกลาง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ

ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชน

ต้าบลบ้านกลางมี

ทักษะด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริม สืบสาน

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมตาม

ประเพณี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ

ของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประเพณีท่ีดีงามคงอยู่

สืบไป

ส้านักปลัด/

กอง

การศึกษาฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน้า 88

0.0  แผนงาน.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี.

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี.

0. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี.

(พ.ศ. 2566 - 2570)



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 

บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬาใน

พ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว หมู่ 5

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง

4.2  แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้น

วัดป่ามหาวัน  กว้าง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้น

บึงบัว  กว้าง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร หนา 

0.15 เมตร

1,540,000 1,540,000 1,540,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 เมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้น

ทุ่งนากลาง กว้าง 4 เมตร

 ยาว 700 เมตร หนา 

0.15 เมตร

1,540,000 1,540,000 1,540,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้น

ดอนปู่ตา ถึงบึงตาหมู 

กว้าง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,540,000 1,540,000 1,540,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น

ข้างวัดป่ามหาวัน เช่ือม

พ้ืนท่ียายหัสดี กว้าง 5 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านกลาง หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น

จากสวนพ่อประคอง ถึง

สวนนายภูษา กว้าง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

4,400,000 4,400,000 4,400,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง

 หมู่ 4

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4

 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,540,000 1,540,000 ถนนคสล. การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 
 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

กลางน้อย หมู่ 7

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4

 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,100,000 1,100,000 ถนนคสล. การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

9 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม

ผิวถนนแอสฟัลติกคอน

กรีต บ้านกลาง หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.แอสฟัลติ

กคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 

เมตร ยาว 1,100 เมตร 

หนา 0.5 เมตร

3,025,000 3,025,000 ถนนคสล.

แอสฟัลติ

กคอนกรีต

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

10 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 

สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า บ้าน

หนาด

เพ่ือให้ระบบการ

สูบ-ส่งนํ้ามี

ประสิทธิภาพ

สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 

บ้านหนาด

500,000 500,000 สถานีสูบ

นํ้าด้วย

ไฟฟ้า

ระบบการสูบ-ส่ง

นํ้ามีประสิทธิภาพ

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

11 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 

สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า บ้าน

ดงต้ิว 2

เพ่ือให้ระบบการ

สูบ-ส่งนํ้ามี

ประสิทธิภาพ

สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 

บ้านดงต้ิว 2

500,000 500,000 สถานีสูบ

นํ้าด้วย

ไฟฟ้า

ระบบการสูบ-ส่ง

นํ้ามีประสิทธิภาพ

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

12 โครงการขยายผิวจราจร คสล.

 ทางเข้าบ้านดงต้ิว

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ขยายผิวจราจร คสล.

ขนาดกว้างข้างละ 0.5 

ม.ยาว 1,200 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคสล. การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

13 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง

ยอ หมู่8 เช่ือมต่อตําบลคําเตย

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5

 เมตร ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

6,786,000 6,786,000 6,786,000 6,786,000 6,786,000 ถนนคสล. การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ
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14 โครงการก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วย

บังฮวก บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง

สัญจรและการ

คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง

 7 เมตร ยาว 70 เมตร

10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 สะพาน 

คสล.

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในพ้ืนท่ีบ้านหนาด

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต กว้าง 4 เมตร

 ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนแอส

ฟัลท์ติ

กคอนกรีต

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในพ้ืนท่ีบ้านกลาง

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต กว้าง 4 เมตร

 ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนแอส

ฟัลท์ติ

กคอนกรีต

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในพ้ืนท่ีบ้านกลาง

น้อย

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต กว้าง 4 เมตร

 ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนแอส

ฟัลท์ติ

กคอนกรีต

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในพ้ืนท่ีบ้านดงต้ิว

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต กว้าง 4 เมตร

 ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนแอส

ฟัลท์ติ

กคอนกรีต

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในพ้ืนท่ีบ้านดงยอ

เพ่ือให้การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต กว้าง 4 เมตร

 ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนแอส

ฟัลท์ติ

กคอนกรีต

การสัญจรมีความ

สะดวก ปลอดภัย

อบจ./

จังหวัด/กรม

ส่งเสริมฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกหนองนาแซง

 หมู่ 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองนาแซง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์3 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

2 โครงการขุดลอกบึงฮวก 

เช่ือมต่อหนองหวาย หมู่ 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบีงฮวก เช่ือมต่อ

หนองหวาย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

3 โครงการขุดลอกหนองบึงน้อย

 หมู่ 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบึงน้อย กว้าง

 80 เมตร ยาว 800 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

4 โครงการขุดลอกบึงบัว หมู่ 4 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบีงบัว กว้าง 60 

เมตร ยาว 100 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

5 โครงการขุดลอกหนองประมง

 หมู่ 4

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองประมง กว้าง

 80 เมตร ยาว 2,000 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ท่ี 3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม ท่ี 6 เมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แผนงาน   แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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6 โครงการขุดลอกบึงตาหมู หมู่ 4 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบึงตาหมู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

7 โครงการขุดลอกหนองบึง

ควาย หมู่ 4

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบึงควาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

8 โครงการขุดลอกโปร่งควาย 

หมู่ 5

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกโปร่งควาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

9 โครงการขุดลอกห้วยบังฮวก 

หมู่9

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกห้วยบังฮวก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

10 โครงการขุดลอกหนองค้า

ปาลอ หมู่9

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกห้วยบังฮวก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

11 โครงการขุดลอกร่องน้้า หมู่9 เพ่ือระบายน้้าลงสู่แหล่ง

น้้าธรรมชาติ

ขุดลอกร่องน้้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

12 โครงการขุดลอกหนองบ่อ

ดอกแก้ว หมู่ 6

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบ่อดอกแก้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

13 โครงการขุดลอกหนองเอ่ียน

เน่า หมู่ 6

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า 

กว้าง 70 เมตร ยาว 100 

เมตร ลึก 4 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

14 โครงการขุดลอกบึงอ้อ หมู่ 7 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบึงอ้อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

15 โครงการขุดลอกบ่อแล้ง หมู่ 8 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบ่อแล้ง กว้าง 200 

เมตร ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์8 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม
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16 โครงการขุดลอกหนองผือ หมู่

 8

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

และท้าประมง

ขุดลอกบ่อแล้ง กว้าง 100 

เมตร ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์8 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

17 โครงการขุดลอกหนองหมาก

เห็น หมู่ 8

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

และท้าประมง

ขุดลอกหนองหมากเห็น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์8 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

18 โครงการขยายคลองส่งน้้าสู่

พ้ืนท่ีการเกษตรแบบฝังท่อ 

บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขยายคลองส่งน้้าแบบฝัง

ท่อจากห้วยบังฮวก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

19 โครงการขุดลอกหนองเอ่ียน

เน่า หมู่ 10

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

20 โครงการขุดลอกบึงบัว หมู่ 10 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบีงบัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

21 โครงการขุดลอกหนองซุมแข้ 

หมู่ 11

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองซุมแข้ กว้าง 

10 เมตร ยาว 200 เมตร 

ลึก 2 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

22 โครงการขุดลอกหนองวังมน 

หมู่ 11

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองวังมน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

23 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้า

ด้วยไฟฟ้า หมู่11

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟ้า

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

24 โครงการขุดลอกหนองน้้าค้า 

หมู่ 12

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองน้้าค้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

25 โครงการขุดลอกหนองค้าโก่ม

 หมู่ 12

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองค้าโก่ม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

26 โครงการขุดลอกหนองเอ่ียน

เน่า หมู่ 12

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

27 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่

 3,4,10,13

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านกลางท้ัง 4 หมู่บ้าน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

697 ครัวเรือน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

28 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านดงยอ

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

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์104 

ครัวเรือน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

29 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านดงต้ืว

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์150 

ครัวเรือน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

30 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านดงยอ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

31 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

ขนาดใหญ่ (พ้ืนท่ีวัดป่ามหาวัน)

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด

ใหญ่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 7 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 :  

25 โครงการขุดลอกหนองค้าโก่ม

 หมู่ 12

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองค้าโก่ม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

26 โครงการขุดลอกหนองเอ่ียน

เน่า หมู่ 12

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริม

27 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่

 3,4,10,13

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านกลางท้ัง 4 หมู่บ้าน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์4 หมู่บ้าน

697 ครัวเรือน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

28 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านดงยอ

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

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์104 

ครัวเรือน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

29 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านดงต้ืว

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์150 

ครัวเรือน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

30 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านเพ่ือให้บริการ

น้้าประปาแก่ประชาชน

บ้านดงยอ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ

31 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

ขนาดใหญ่ (พ้ืนท่ีวัดป่ามหาวัน)

เพ่ือให้ราษฎรมี

น้้าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด

ใหญ่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 7 หมู่บ้าน

อบจ./กรม

ส่งเสริมฯ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน

 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

88,000 88,000 ส้านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 4 

เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

10,000 10,000 ส้านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ือง

ละ 59,000 บาท

177,000 177,000 ส้านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี  หรือก้าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย คุณลักษณะ

เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส้านัก

งบประมาณ จ้านวน 1 คัน

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส้านักปลัด

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้้าอเนกประสงค์ ขนาด 6 

ตัน 6 ล้อ ขนาดกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี หรือ

ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาด

บรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จ้านวน 1 คัน

2,563,000 2,563,000 2,563,000 ส้านักปลัด

หมวด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ประเภทท่ี แผนงาน

งบประมาณ



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม;  2565 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 

คัน ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่

ต้่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 คัน

1,358,000 1,358,000 ส้านักปลัด

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รถน่ังส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุด ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ

850,000 850,000 850,000 ส้านักปลัด

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่เกิน 

200 น้ิว จ้านวน 1 ชุด

45,000 45,000 45,000 ส้านักปลัด

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาดไม่เกิน 

5,000 ANSI Lumens จ้านวน 1 เคร่ือง

49,900 49,900 49,900 ส้านักปลัด



หน้าท่ี 102 
 

 
 

 
 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 28 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสีป่ีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปน็การติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนนิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนท์ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการ
พัฒนานัน้ประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดบัใด 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดอำนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่นไว้  ดังนี ้

(1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสบิวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏบิัติงานตามที่เห็นสมควร  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมนิคุณภาพของแผนพฒันา  

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นกลางใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวดัผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมนิความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชงิคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบา้นกลาง 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  กระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกป ีและเกิดความไม่
ชัดเจนของหนังสือสั่งการ และการซักซ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดใน
กระบวนการจัดทำแผน ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความร่วมมือในการประชมุประชาคมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 

4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
  1) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำให้ชัดเจนไม่ควรทบทวนแผน
ทุกปี นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผน เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดการมีส่วนร่วม   

2)  การนำโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะบรรจุไว้ในแผนพฒันาถิ่น ไปจัดทำเปน็ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนปีหนึ่งๆ ไปจัดทำเปน็ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยในปงีบประมาณปจัจุบนัได้ เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิดปัญหาความเร่งด่วน 
ในพื้นทีไ่ด ้
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แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ำเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนา   
2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพฒันา   
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันา   
2.12 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ 6  เดือน 
คำชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   (พ.ศ.2566–
2570)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดอืน ตุลาคม – กันยายน  

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .......................................... 
1.2  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

(1)  ไตรมาสที่  1 (เดือน  ตุลาคม – ธนัวาคม)  
(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)   
(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

1.3  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  6  เดือน   
  (1)  เดือน  ตุลาคม – มีนาคม  
  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  
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ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
  2.1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน           
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์           
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

          

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสขุภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

          

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

          

รวมทั้งสิ้น           
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา           
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบา้นกลางในภาพรวม   
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบา้นกลาง     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำชี้แจง  :  แบบที่  3/2 และแบบที่ 3/3                

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกลางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเดน็การพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ.2566-2570) 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมนิทำเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
2.  อายุ  (   )  ต่ำกว่า  25  ป ี   (   )  25 – 40  ปี  
   (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ป ี  
3.  การศึกษา (   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 
                 (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
4.  อาชีพ  (   )  รับราชการ      (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
   (   )  รับจ้าง/เกษตรกร     (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
          (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดใีนภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566-2570 
คำอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  12  ข้อ  
    2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
           3.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน 
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แบบที่  3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม 

1.  ความพึงพอใจตามประเดน็การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

2.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  มีการดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที่  3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในแต่ละยุทธศาสตร์ 

1. ผลการดำเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา...................................... 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

     2. การเปลี่ยนแปลงของชมุชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ
(จำนวน) 

หลังดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     

         3.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับความพึงพอใจ (%) 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสขุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    

ภาพรวม    
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
   5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัง่คง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(5) 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวา่ที่จะได้รบั (5) 
   5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


