
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 1
1 ก่อสร้างหอน  าประปาหมู่บ้าน
2 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จากนานายยงยุทธ 

สุวรรณสิงห์ ถึงนานายธีระ จันทะศรี ระยะทาง 300 ม.
เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 ม.ระยะทาง
 300 ม.

       70,000          70,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

3 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา      200,000        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง

4 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
ศาสตร์ตรา ถึงห้วยตูมกา ระยะทาง 350 ม.

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 350 ม.        500,000        500,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางพุทธา มาลา
สิงห์ถึงนานางสมบัติ ยศธิพานา ระยะทาง 500 ม.
พร้อมวางท่อ

ระยะทาง 500 ม.
พร้อมวางท่อ

         35,000          35,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจรัส จันทะ
ศรี ถึงนานายวีระกร แก้วก่อง กว้าง 4 เมตร ยาว 
165 เมตร

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
165 เมตร

     150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

8
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางชาดา ศรี
สร้อยพร้าว ถึงบ้านนายสงคราม

กว้าง 2.5 ยาว 90 ม      130,000        130,000        130,000 ร้อยละ 80

-           550,000       585,000         1,015,000       1,200,000      

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

เพ่ือให้ประชนมีน  า
ใช้อย่างพอเพียง

หอน  าประปาหมู่บ้าน
1 แห่ง

ร้อยละ 80 ประชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       500,000

ท่ี

รวม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

59



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากเพ่ือการเกษตรจาก
หนองผือ ถึงนานางแสงเดือน พรศักด์ิ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

 ระยะทาง 2000 ม.        130,000        130,000        130,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

11 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนายท้อง
ม้วน พรหมแสงใส ถึง บ้านนางพร ชัยมงคล

ระยะทาง 150 ม.        290,000        290,000        290,000 ร้อยละ 80

12 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
ศาสตรา ถึงบ้านนางสุมลฑา ไชยบุปผา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 300 ม.        290,000        290,000 ร้อยละ 80

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.วางท่อ จาก รพ.
สต. ถึง บ้าน นายวัฒนะ ศรีสร้อยพร้าว ถึงศาลา
ประชาคม ม.1

กว้าง0. 60 เมตร 
ยาว 80.0เมตรลึก 
0.58

     212,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.จากบ้านนางล า
ไพร แก้วประดิษฐ์ ถึงบ้านนายแสนทวี พงษ์ไทย

กว้าง 0.4 ลึก  0.40
 ม.ระยะทาง 174 
เมตร

 313,000      205,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนหนองหาน-เพ็ญ
ถึงนานางดวงจันทร์ จันทะแจ่ม ระยะทาง 1500 ม.

ระยะทาง 1500 ม.          70,000          70,000 ร้อยละ 80

313,000   417,000       490,000         1,030,000       960,000         

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสองฝ่ังห้วยหนองไฮ ฝ่ังละ 2000 ม.        250,000

รวม

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

       250,000 ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

17 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบอ่างเก็บน  าบ้านสร้อย
พร้าว หมู่ท่ี 1 กว้าง 4 เมตร 1,500 เมตร

1 กว้าง 4 เมตร 
1,500 เมตร

550,000 550,000 550,000 550,000
ร้อยละ 80

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานายยงยุทธ์ 
สุวรรณสิงห์ถึงนานายธีระ จันทะศรี

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

ระยะทาง 300 ม. 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมลงลูกรังจากสันโนนบ้านโคกส าราญ 
ถนนลาดยางสายหนองหาน-อ าเภอเพ็ญ ถึงท่ีดินนาย
ส าภาส เพชรอยู่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอ่างเก็บน  า บ้าน
สร้อยพร้าว หมู่ท่ี 1 ปลูกต้นไม้ปรับเกล่ียดิน

เพ่ือพัฒนาให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80

-           1,140,000    1,210,000      1,210,000       1,050,000      

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

22 โครงการก่อสร้าง คสล.จาก บ.นายสมบัติ-ท่ีนา นาง
ทัศนี

ก้วาง 4 เมตร 150000 150000 150000 ร้อยละ 80

23 ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในหjบ้าน หมู่ 1ถนน ลูกรัง 
เพ่ือการเกษตร จากล าห้วยหนองไฮ สองฝ่ังทาง

ก้วาง 4  เมตรยาว 
3,000 เมตร

296000 296000 296000 ร้อยละ 80

24 ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในหมู๋บ้าน หมู่ 1ถนน ลูกรัง 
เพ่ือการเกษตร จากหนองผือ-นา นางฉวี เสนค า

ก้ยาว 1,500  เมตร
วาง 4  เมตร

200000 ร้อยละ 80

25 ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในหมู๋บ้าน หมู่ 1ถนน ลูกรัง 
เพ่ือการเกษตร จาก บ.นายจรัส-ถึง นา นายสมศักด์ิ  
สุวรรณสิงห์

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ก้วาง 4  เมตรยาว 
250  เมตร

50000 50000 ร้อยละ 80

26 ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในหมู๋บ้าน หมู่ 1ถนน ลูกรัง 
เพ่ือการเกษตร จากถนนหนองหาน- เพ็ญบ้านนาเยีย

ก้วาง 6  เมตรยาว 
2,000 เมตร

296000 296000 ร้อยละ 80

27 ปรับปรุง ถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร จาก นา นางวนิ
สาถึง ท่ี นา นางสมบัติ ยศธิพานา

ก้วาง 4  เมตรยาว 
1,000  เมตร

200000 200000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

28 ปรับปรุง ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จากคลองส่งน  า -
นายสมบัติ ไชยบุบผาถึงห้วย บ้าน นา นางทัศนีย์  
จันทร์แจ่ม

ก้วาง 4  เมตรยาว
285  เมตร

100000 100000 100000 ร้อยละ 80 กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู๋ 1จาก
บ้านนายสมศักด์ิ สุวรรณสิงห์- รพ.สต.

ก้วาง 6 เมตรยาว 
100 เมตร

296000 100000 ร้อยละ 80

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อ ม.1จาก
บ้านนางดี  สุวรรณสิงห์- บ.นางสมบัติ ยศธิพานา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ก้วาง 0.40 เมตรยาว
 300 เมตร

250000 ร้อยละ 80

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อม.1 จากบ.
 นายวัฒนะ -ถนนลาดยางบ้าน นางศรีไพร

ก้วาง 0.40 เมตรยาว
 300 เมตร

50000 250000 250000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

-           -               1,438,000      1,442,000       1,246,000      

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อ  ม.1จาก 
ศาลาประชาคม ถึง บ.นายวัฒนะ เร่ืองกิจมีชัย

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 250 เมตร

       300,000        300,000 ร้อยละ 80

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อ  จากบ.
นางสมจิต ภาดี - รพ.สต.สร้อยพร้าว

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 150 เมตร

       320,000        320,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
บ้านนางสุกัญญา ศิลาโคตร กฤษฏา แก้วประดิษฐ์

ระยะทาง 153 เมตร        320,000        320,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
บ้านนางสมบัติ ยศธิพานา ถึงบ้านนางดี สุวรรณสิงห์

ระยะทาง 120 เมตร        314,000 ร้อยละ 80

37 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางหนองหาน-เพ็ญ
 ถึงนานายทองวัน สุวรรณสิงห์(ทางไปบ้านกั ง

กว้าง 6 เมตรยาว 
1200 เมตร

       700,000 ร้อยละ 80

38 โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนางพุทธา มาลาสิงห์
ถึงบ้านนายยงยุทธ สุวรรณสิง

ระยะทาง 300 เมตร        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

39 โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านเนายจรัสจันทะศรี ถึง
นานายวีระกร แก้วก่อง

ระยะทาง 300 เมตร        300,000        300,000 ร้อยละ 80

40 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้าน
นายเซียม ศรีสร้อยพร้าว ถึงบ้านนางหม่อม สุวรรณสิงห์

 กว้าง 4 ม. ยาว 
165 ม.

     150,000 ร้อยละ 80

           -        150,000     1,064,000     1,390,000     2,390,000

313,000 2,257,000  4,787,000    6,087,000    6,846,000    

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

       900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

รวม

โครงการก่อสร้างสะพาน หมู๋1ท่ี นา นายถนอม พลชารี เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

32 กว้าง 4 เมตรยาว 
20 เมตร

ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน (ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจาก
บ้านนายยวน จันทะแจ่ม ถึงนานางหยาด ปราบสาร

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากนางทองเล่ือน ไชย
บุปผา ถึงนานางเพ็ญเพชรอยู่หรือนานางพุทธา มาลา
สิงห์ ระยะทาง 1,500

ระยะทาง 1,500        600,000        600,000 ร้อยละ 80

3 ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าท่ัวถึง

ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า        250,000        250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ท่ัวถึง

4 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายแก้ว ศรีสร้อยพร้าว ถึง
บ้านนางนวลละออง ภูมหา ระยะทาง 50 ม.

ระยะทาง 50 ม.        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากถนนลาดยาง สร้อยพร้าว-
หงษาวดีถึงวัดธาตุโพธ์ิชัยแห่งท่ี 2 ระยะทาง 500 ม.ปี

ระยะทาง 500 ม.        190,000        190,000        190,000 ร้อยละ 80

6 ขยายเขตไฟฟ้าจากนานางทองเล่ือน ไชยบุปผา ถึง 
นายบุญหนา สังฆ์ทอง ระยะทาง 1500 ม.

ระยะทาง 1500 ม.        600,000        600,000        600,000 ร้อยละ 80

-           -               1,090,000      2,300,000       2,300,000      

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

1 ระยะทางยาว 
1,000 เมตร

รวม

       360,000        360,000 ร้อยละ 80

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน (ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดจาก บ.นางแก้วตา -
 บ.นางพุทธา มาลาสิงห์

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดจาก นา นางเคร่ือง
วัลย์ - นา นายบุญหนา สังห์ทอง

ระยะทาง3,000 ม        915,000 ร้อยละ 80

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายเพ่ือการเกษตร 
ถึงห้วยจากหมู่บ้าน  หนองไฮ

ระยะทาง1,000 ม.        315,000 ร้อยละ 80

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดจากถนนลาดยาง
หนอหาน-เพ็ญถึงล าห้วยหนองไฮ

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าท่ัวถึง

ระยะทาง1,000 ม.        315,000 ร้อยละ 80

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายเพ่ือการเกษตร 
จากบ้าน นาย จรัสถึง นา นายสมศักด์ิ สุวรรณสิงห์

ระยะทาง250 ม.        400,000        400,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ท่ัวถึง

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสาย จากบ้านนางลา
วัลย์ แสนสิทธ์ิ ถึงบ้านนายยงยุทธ สุวรรณสิงห์

ระยะทาง 600 เมตร        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80

           -                  -          200,000     1,515,000     1,830,000
 626,000   4,364,000     9,800,000   14,599,000   15,432,000

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

9 ระยะทาง 300 ม.        600,000 ร้อยละ 80

ท่ี

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี1
ขุดลอกล าห้วยหนองไฮ

2 ขุดลอกทางเข้าน  าอ่างเก็บน  าบ้านสร้อยพร้าว ขุดลอกทางเข้าน  าอ่าง
เก็บน  า

       900,000        900,000 ร้อยละ 80

4 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ ขุดหลอกห้วย
หนองสิม

เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

กว้าง 15 เมตรยาว 
500 เมตร

       600,000 ร้อยละ 80

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ(หนองเหว) กว้าง 10 ไร่ลึก 4 
เมตร

       700,000 ร้อยละ 80 ประชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

กองช่าง

6 ก่อสร้างฝายชะลอน  าล าห้วยหนองไฮตอนบน (วังดิน
แดง

ฝายชะลอน  า        300,000        300,000 ร้อยละ 80

7 ก่อสร้างฝายชะลอน  าล าห้วยหนองไฮตอนกลาง ฝายชะลอน  า        300,000        300,000 ร้อยละ 80

8 ก่อสร้างฝายชะลอน  าล าห้วยหนองไฮตอนล่าง ฝายชะลอน  า        300,000        300,000 ร้อยละ 80

           -                  -                    -       2,500,000     3,800,000

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

       700,000 ร้อยละ 80

รวม

1 ระยะทาง 200 ม.        700,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี2

1 ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน  าคลองอิสานเขียว

2 ติดกล้องวงจรปิด 4 จุดตามถนนวังฮาง-นาเยีย เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กล้องวงจรปิด 4 จุด          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

3 ก่อสร้างหอประปาจุดศาลากฐิน เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างหอประปา        500,000        500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ

4 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางนัน
ทานี ศรีสร้อยพร้าว ถึงบ้านนายค าสุ้น จันทะศรี

ระยะทาง 80 ม.        150,000        150,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

5 ก่อสร้างรางระบาย คสล.ส าเร็จรูปจากรางระบายน  า
เดิม-บ้านนายสิทธิพงศ์ พาดี (ช่วงท่ี1) 120ม. (ช่วงท่ี
2)20ม.

ระยะทาง(ช่วงท่ี1) 
120 (ช่วงท่ี2)20

       309,000          55,000 ร้อยละ 80 เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

6 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
สุดใจ คิดตานนท์ ถึงบ้านโชคชัย ลักษณะจันทร์ 
ระยะทาง 150 ม.

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 150 ม.      200,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จาก บ้านนายโชคชัย 
ภูแม้นวาส ถึงบ้านนายพลพรมโกฏ  กว้าง 0.60ยาว 
130ลึก0.58

กว้าง 0.60ยาว 
130ลึก0.58

     337,000

8 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากบ้านนันทา จัน
ทะศรี ถึงล าห้วยดาน ระยะทาง 300 ม.

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ระยะทาง 300 ม.          70,000          70,000          70,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

-           537,000       899,000         1,145,000       640,000         

         20,000          20,000 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
 และระบายน  า

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง ระบายน  า

ซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายน  า

         20,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
บ้านนายหนูทอง  ท้าวจันทร์ ถึง บ้านนายบุญกอง 
พรมโกฏ์ิ

ขนาด 0.40X 0.40 
เมตร ยาว 300 เมตร

       200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ส าเร็จรูป จาก
บ้านนางกาญจนา อ าเคน ถึงศาลากฐิน

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

กว้าง 0.40 X 0.40 
เมตร ยาว 80 เมตร

       150,000        150,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จาก บ้านนายโชคชัย ภูแม้น
วาส ถึงบ้านนางนันทา ศรีสร้อยพร้าว ช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2
 ต่อจากเดิม พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์โครงการ

รางระบายน  า ช่วงท่ี 
1 และช่วงท่ี 2

 232,000        75,000

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังฮาง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา หมู่
ท่ี 2

       500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาประชาคม ถึงล าห้วย
ดาน

กว้าง 3 เมตร ยาว 
160 เมตร

       200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 
จากคลองอิสานเขียว ถึง นานายเจริญอนันตะโสภณ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 630 
เมตรท่อ ขนาด 
100x100 จ านวน 6 
ท่อน

         90,000          90,000          90,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

232,000   75,000         820,000         1,320,000       490,000         

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

17 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 
จากสะพานขาว ถึง นานายธิติ ค ามะโนชาติกว้าง 6 
เมตร ยาว 2000 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2000 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80

18 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 
จากศาลากฐินถึงสามแยก สร้อยพร้าว-นาเยีย

กว้าง 6 เมตร ยาว 
3000 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80

19 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 
จากนานายกอง ชัยมหา ถึง นานางล าไพร

6 เมตร ยาว 3000 
เมตร

150,000 ร้อยละ 80

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสองฝ่ังล า
ห้วยแฝกตอนบน จากนานายประเสิร์ฐ จันทะศรีถึง 
นานางเกิด  อ าเคน

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร

250,000 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

21 ปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมต าบล จากสะพานขาวถึง นา
นายเสถียร ค าวันดี

กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางกงแก้ว แสง
นาโกถึง คลองอิสานเขียว

กว้าง 4 เมตรยาว 
150 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80

23 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 
จากสะพานขาว ถึง นานายธิติ ค ามะโนชาติ

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2000 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80

24 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 
จากศาลากฐินถึงสามแยก สร้อยพร้าว-นาเยียกว้าง 6 
เมตร ยาว 3000 เมตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 
3000 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80

25 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 
จากนานายกอง ชัยมหา ถึง นานางล าไพร

6 เมตร ยาว 3000 
เมตร

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80

0 0 1550000 1400000 1150000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสองฝ่ังล า
ห้วยแฝกตอนบน จากนานายประเสิร์ฐ จันทะศรีถึง 
นานางเกิด  อ าเคน กว้าง 4 เมตร ยาว 3000 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร

       250,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80

27 ปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมต าบล จากสะพานขาวถึง นา
นายเสถียร ค าวันดี กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางกงแก้ว แสง
นาโกถึง คลองอิสานเขียว

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตรยาว 
150 เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนางสานิต บุญ
เกิด ถึงบ้านนางมล เหมัง

ขนาด 0.15 เมตร กว้าง 
3 เมตร ยาว 35 เมตร

         80,000          80,000          80,000 ร้อยละ 80

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางลาตรี เขียว
ค า ถึงบ้านนายสุรัตน์ ยศธิพานา

ขนาด 0.15 เมตร กว้าง 
3 เมตร ยาว 65 เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจาก
ถนนลาดยาง ถึงบ้านหงษาวดี

กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากศาลากฐิน ถึง 
ถนนลาดยาง หนองหาน - เพ็ญ

กว้าง 6 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

       450,000        450,000 ร้อยละ 80

-           -               730,000         1,180,000       1,180,000      

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองสาธารณะ บุ่งแก้ว 
กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร

         90,000 ร้อยละ 80

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองสาธารณะ บุ่งแก้ว 
กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร

ขนาด 0.15 เมตร กว้าง 
3 เมตร ยาว 35 เมตร

         90,000          90,000 ร้อยละ 80

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ. นายเสถียรถึง บ.
นาย ค าผัน หาผลดี

กว้าง 4 เมตรยาว 
20 เมตร

         50,000 ร้อยละ 80

36 ปรับปรุง ถนนลูกรังจากสะพาน-นานายธิติ ค ามะโน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6  เมตรยาว 
2000 เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80

ปรับปรุง ถนนลูกรังจากคลองน  าสาธารณะ (ร่อง

เปล่ือย) สองข้างทาง
38 ปรับปรุง ถนน ลูกรัง เพ่ือการเกษตร จากนา นางมณี

จันทร์ถึงบ้านหงษาวดี
ก้วาง 4  เมตรยาว 
1,500  เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80

39 ก่อสร้างถนนลูกรังจากฝายกั นน  าคลองอีสานเขียว - นา
 นายเจริญ อนันตโสภณ พร้อมวางท่อ

ก้วาง 4  เมตรยาว 
630  เมตร

       100,000 ร้อยละ 80

40 ปรับปรุง ถนนลูกรังถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร สองฝ่ัง
ล าห้วยดาน

ก้วาง 4  เมตรยาว 
2,000 เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80

41 ปรับปรุง ถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร สองฝ่ังคลองอีสาน
เขียว

กว้าง 4  เมตร
2,000 เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

42 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร สองฝ่ังบ๋าเป้ง กว้าง 4  เมตร
1,000 เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80

-           -               180,000         1,440,000       1,200,000      

37 ก้วาง 6  เมตรยาว 
1,400 เมตร

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

       200,000        200,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.จากบ้านนางลาตรี
 เขียวค า ถึงบ้าน นายสุรัตน์  ยศธิพานา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

หนา ลึก 0.40 เมตร กว้าง
 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร

     100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
 และระบายน  า

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ฝ่ังศาลากฐิน ถึง
วัดโอภาสวัสด์ิ

ลึก 0.40 กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 350 เมตร

     330,000        330,000        330,000 ร้อยละ 80

45 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางผอง
 ศรีดารา ถึงบ้านนางสวน สร้อยวิทยา

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 350 เมตร

       330,000        330,000 ร้อยละ 80

46 โครงการก่อสร้างขยายเพ่ิมเติมศาลาประชาคมบ้านวัง
ฮางหมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีพื นในการ
จัดกิจกรรมอย่าง
เพียงพอ

ขยายเพ่ิมเติมศาลา
ประชาคมบ้านวังฮาง
หมู่ท่ี 2

     100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ขยายเพ่ิมเติมศาลา
ประชาคม

47 โครงการวางท่อคลองร่องเปลือยตอนล่าง ขนาด 
100×100 เมตรจ านวน 10 ท่อน

ขนาด 0.15 เมตร กว้าง 
3 เมตร ยาว 65 เมตร

         50,000          50,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

48 โครงการวางท่อขนาด 0.40 ×100 จ านวน 30 ท่อน
 จากหน้า อบต.สร้อยพร้าว ผ่านหน้าบ้านนางจุฬา ศรี
ธน

ขนาด 0.40 ×100 
จ านวน 30 ท่อน

       150,000        150,000 ร้อยละ 80

-           530,000       730,000         1,060,000       330,000         

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
ศาลากฐิน - สามแยกนา นางพันธ์ รวมไธสงค์

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 350 เมตร

       400,000        400,000 ร้อยละ 80

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ. 
นายโชคชัย - บ.นายค าสุ้น จันทะศรี

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 300 เมตร

       400,000        400,000 ร้อยละ 80

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก บ.
นางสวน สร้อยวิทยา- ศาลาประชาคม

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 400 เมตร

       500,000        500,000 ร้อยละ 80

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก บ.
นายเอื อน เม้าราศรี- บ้านนางทัศนีพร

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 200 เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก 
ศาลาประชาคม- บ.นายสุเทพ พันแสน

ก้วาง 0.40 เมตรยาว
 200 เมตร

       200,000        200,000 ร้อยละ 80

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก บ.
นางจ าปา ถึง นา นางสีหา โอชาลด

ก้วาง 0.40 เมตรยาว
 400 เมตร

       500,000        500,000 ร้อยละ 80

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
บ้านนางตุลา อาสนะถึงบ้านนาย อนันต์ อาสนะ

ระยะทาง 80 เมตร        130,000        130,000 ร้อยละ 80

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
บ้านนายบัวเรือน ถึงบ้านนายบุญกอง พรมโกฏ

ระยะทาง 250 เมตร        400,000        400,000 ร้อยละ 80

57 โครงการวางท่อประปาพีวีซี พร้อมวาวเปิดปิด ระยะทาง 3000 เมตร        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80
58 โครงการก่อสร้างต่อติมศาลาประชาคมบ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีพื นในการ

จัดกิจกรรมอย่าง
ก่อสร้างต่อติมศาลา
ประชาคม

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 เพ่ือให้มีพื นในการจัด
กิจกรรมอย่าง

59 โครงการขยายถนน คสล.จากบ้านนางสวน สร้อยวิทยา
 ถึงศาลาประชาคม

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม.ระยะทาง
 300 ม.

       300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

           -                  -       1,230,000     3,430,000     2,900,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม

ท่ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
(ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

60 โครงการขยายถนน คสล.จากบ้านค าสุ้น จันทะศรีถึง
บ้านนายบุญกอง พรมโกฏ

กว้าง 5 ม.ระยะทาง
 250 ม.

       250,000        250,000 ร้อยละ 80

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากัดโอภาสวัสด์ิถึง
สะพานขาว

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

ระยะทาง 230 เมตร
 กว้าง 6 เมตร

       240,000        240,000        240,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสะพานขาว ถึงนาย
เสถียร คงวันดี

ระยะทาง 800 เมตร
 กว้าง 6 เมตร

       840,000        840,000        840,000 ร้อยละ 80

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปจากบ้านนาย
บุญกอง พรมโกฎถึงบ้านนางตุ๊ ศิริธารา

ระยะทาง 150 เมตร        400,000        400,000        400,000 ร้อยละ 80

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปจากบ้านนาง
ล าพอง อาสนะถึงบ้านนายค าผัน หาผลดี

ระยะทาง 150 เมตร        400,000        400,000        400,000 ร้อยละ 80

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าวางท่อ คสล.จากบ้าน
นางศริรัตน์ พิมพ์โพธ์ิถึงวัดโอภาสวัสด์ิ

ระยะทาง 150 เมตร        400,000        400,000        400,000 ร้อยละ 80

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปจากบ้านนาง
กาญจณา อ าเคน ถึง ศาลาประชาคม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 150 เมตร        400,000        400,000        400,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปจากบ้านนาง
อุบล พิมพ์โพธ์ิ ถึงบ้านนางประภาศรี เม้าราษี

ระยะทาง 300 เมตร        500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปจากบ้านนายสุ
รัตน์ พินทา ถึงวัดโอภาสวัสด์ิ

ระยะทาง 200 เมตร        450,000        450,000        450,000 ร้อยละ 80

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปจากบ้านนาย
วงเดือน ท้าวจันทร์ ถึงศาลาประชาคม

ระยะทาง 300 เมตร        500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80

70 โครงการก่อสร้างสะพานเพ่ือการเกษตร บ้านวังฮาง หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างสะพาน        900,000        900,000        900,000 ร้อยละ 80

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้บ้านวังฮาง หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างสะพานไม้        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80
72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากสามแยกศาลา

ประชาคม-สามแยกบ้านนางสวน สร้อยวิทยา
ระยะทาง 200 ม.        320,000        320,000

           -                  -       5,800,000     5,800,000     5,230,000
232,000   1,142,000    11,939,000    19,275,000     16,920,000    

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ท่ี งบประมาณและท่ีผ่านมา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

รวม

วัตุประสงค์โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน (ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมูท่ี 2

1
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจากศาลากฐินถึงวัดโอภาสวัสด์ิ 
ระยะทาง 350 ม.

ระยะทาง 350 ม.        150,000        150,000 ร้อยละ 80

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านนาง
หน่วย  แก้วเชียงกุล ถึง บ้านนายวงเดือน  ท้าวจันทร์

ขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนใช้อย่างท่ัวถึง

       100,000        100,000 ร้อยละ 80

3 ติดโคมไฟแสงสว่างรอบหมู่บ้าน จ านวน 40 จุด จ านวน 40 จุด          80,000          80,000 ร้อยละ 80

4 วางสายดับรอบหมู่บ้าน 3,000 เมตร เพ่ือด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน

3,000 เมตร          80,000          80,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากศาลา
ประชาคมถึงล าห้วยดาน ยาว 160 เมตร

ยาว 160 เมตร        100,000        100,000 ร้อยละ 80

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านนางเกิด
 อ าเคน ถึงบ้านนายอร่าม ยาว 50 เมตร

ยาว 50 เมตร          50,000          50,000 ร้อยละ 80

7 วางสายดับรอบหมู่บ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 ยาว3,000 เมตร รอบหมู่บ้านวังฮาง
หมู่ท่ี 2

         80,000          80,000 ร้อยละ 80

8 ติดตั งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 จ านวน
 30 จุด

จ านวน 30 จุด          50,000          50,000 ร้อยละ 80

           -                  -          690,000        690,000                  -   รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมูท่ี 2
โครงการก่อสร้างคอนเบิร์ต คสล.คลองร่องเปลือย 
ถนนบ้านวังฮาง – สะแบง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน  า ฝายกั นน  าล าห้วย
ดาน

ประตูน  าฝายกั นน  า
ล าห้วยดาน

       100,000        100,000

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน  า ฝายกั นน  าคลองอิ
สานเขียว

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้
อย่างพอเพียง

ประตูน  า ฝายกั นน  า
คลองอิสานเขียว

       100,000        100,000 ประชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

4 โครงการขุดลอกคลองบุ่งแก้ว บ้านวังฮางหมู่ท่ี 2 คลองบุ่งแก้ว        150,000        150,000  ร้อยละ 
80

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายกั นน  า คองส่งน  าคลอน
กรีต หมู่ 2ห้วยแฝก ตอนบน จ านาน 1จุด

กว้าง 10 เมตรสัน
ฝ่าย 1.50 ม.

       500,000        500,000

6 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายกั นน  า บ๋าเป้ง 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000

7 โครงการขุดลอกล าห้วยดานต่อจากเดิม ถึงนานายธิติ 
ค ามะโนชาติ

ระยะทาง 3000 ม.        500,000        500,000        500,000

8 ขุดลอกคลองล่องเปลือยตอนล่าง ระยะทาง 3000 ม.        500,000        500,000

           -                  -       2,350,000     2,850,000     1,500,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

1 กว้าง 6 เมตร ยาว 7 
เมตร

       500,000        500,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 3

1
ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากสามแยกมุม
วัดทิศตะวันออกถึงสามแยกศาลาประชาคม

ระยะทาง 100 ม. 220,000 ร้อยละ 80

3 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางมะลิ
วัลย์ถึงแยกบ้านนายสุระชาติ

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 81 ม. 160,000 160,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

4 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากสามแยกมุม
วัดเมรุถึงแยกมมุมวัดทิศตะวันตก

ระยะทาง 190 ม. 400,000 400,000 ร้อยละ 80

5 ก่อสร้างวางท่อทางเข้าน  าหนองแก ระยะทาง 832 ม. 60,000 60,000 ร้อยละ 80 กองช่าง
6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยกข้างหนองแกถึงถึง

ถนนลาดยางหนองหาน-เพ็ญ
ระยะทาง 832 เมตร 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ 40x5 ท่อน ซอย
เข้าบ้านนางสตรีวรรณ ยืนย่ัง

ถนน คสล. พร้อมท่อ
 40x5 ท่อน

200,000 ร้อยละ 80

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต(โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต)สาย
จากบ้านนางมวน เหมัง ถึง หลังบ้านนายทนุชัย ไขแสงจันทร์

กว้าง 5 เมตร  ยาว 
160 เมตร

200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุระชาติ สุ
ระชนษ์ ถึงบ้านนางเกษร เบ้าหนองบัว

ยาว 28 เมตร กว้าง
 4 เมตร

40,000 40,000

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชาญชัย บุญ
พา ถึงท่ีนานายวิชิต ขันทะแพทย์

ระยะทาง 77 เมตร 
กว้าง 3 เมตร

120,000 ร้อยละ 80

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิม ถึงแยกบ้านโคก
ก่องกว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร

 4 เมตร ยาว 51 
เมตร 106,200 ร้อยละ 80

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้า เมรุ ม.3 กว้าง 3 ม ยาว 60  ม 150,000 ร้อยละ 80
13 โครงการก่อสร้างหอประปา ถังสูง 1แห่ง 300,000 ร้อยละ 80
14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน 1แห่ง 300000 300000 300,000 ร้อยละ 80

0 466200 2390000 1640000 1010000

370,000 370,000 ร้อยละ 80ระยะทาง 176 ม.

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากสามแยกมุม
วัดเมรุถึงแยกมมุมวัดทิศตะวันออก

มีน  าใช้อย่างเพียงพอ
มีน  าใช้อย่างเพียงพอ

รวม

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 3
ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าจากสามแยกหนองแกถึงบ้านถึง
บ้านนายวิชิต สุระชนม์

เพ่ือให้ประชานมี
ไฟฟ้าใช้ท่ัวถึง

2 ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกนานายเตียง สร้อยวิทยา 
ถึงบ้านนายสัมฤทธ์ิ เพียงงาม

เพ่ือให้ประชานมี
ไฟฟ้าใช้ท่ัวถึง

ระยะทาง 1000 ม.        380,000        380,000        380,000 ร้อยละ 80 ประชานมีไฟฟ้าใช้ท่ัวถึง กองช่าง

           -                  -          460,000        460,000        380,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ประชานมีไฟฟ้าใช้ท่ัวถึง กองช่าง

รวม

         80,000          80,000
1

ระยะทาง 187 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 4
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เดิมจากบ้านนาง
สมจิต ป้องค ารส ถึงบ้านนางฉลาด บุญสิทธ์ิ

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางทองย้อย ลา
พิมล ถึงนานายประเวศ แสนสิทธ์ิ

ระยะทาง 550 ม.ปี 260,000 ร้อยละ 80

3 โครงกาซ่อมแซม ถนน คสล.เดิมจากบ้านนายนพรัตน์ 
เชยชม ถึงบ้านนางฉลาด บุญสิทธ์ิ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 160 ม. 223,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จาก
สะพาน ถึงนานายโสภา ไชยแก้ว

ระยะทาง 540 ม.
กว้าง 4 ม.

400,000 400,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล.จากหลังวัดท่าสะอาดถึงสะพาน ระยะทาง 174  ม. 
กว้าง 4 ม.

260,000 260,000 ร้อยละ 80

6 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
สุรินทร์ มุนทานี ถึงบ้านนายชัยพร ไชยบุปผา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 246 ม. 400,000 400,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

7 ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาประชาคม เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรม

ลาน คสล.บริเวณ
ศาลาประชาคม

25,000 25,000 ร้อยละ 80 ใช้ในการจัดกิจกรรม

8 ก่อสร้างรั วรอบศาลาประชาคม เพ่ือความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน

รั วรอบศาลาประชาคม 300,000 ร้อยละ 80 ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน

9 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา 400,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย

-           -               903,000         1,345,000       1385000

ร้อยละ 80

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

1

ระยะทาง 134 ม. 280,000

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาเยีย - บ้านบ่อ
ปัทม์ ระยะทาง

ระยะทาง 2,000 
เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาเยีย-บ้านดอน
กลอย ระยะทาง 3,000 เมตร

ระยะทาง 3,000 
เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเยีย-บ้านดง
ยางน้อย ต่อเติมจากเส้นทางเดิม

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร

       230,000        230,000        230,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานายถนอม เม้าราศี
 ถึงนายกุหลาบ บริบาล

ระยะทาง 1,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาเยีย-บ้านดอนกลอย  ระยะทาง 3,000 
เมตร

     100,000        100,000 ร้อยละ 80

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาเยีย - บ้านบ่อ
ปัทม์

ระยะทาง 2,000 
เมตร

       90,000          90,000 ร้อยละ 80

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จาก บ้านนายสันติ ลา
ลด- นายสุรินทร์ มุนธานี

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

กว้าง 0.40 ม. ลึก0.40 
ม. ระยะทาง 174  เมตร

 316,000      316,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

 316,000      506,000        620,000        530,000        530,000
316,000 506,000     1,523,000    1,875,000    1,915,000    

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

รวม
รวม

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

80



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 ปรับปรุงขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า        230,000        230,000 ร้อยละ 80

2 ขยายเขตไฟฟ้าจากโรงเรียนถึงนาค า เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

 ระยะทาง 1000 ม.        500,000        500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าจากจาก นานางพัฒนา- นา นายถนอม 
เม้าราศรี

ระยะทาง 550 ม.        300,000        300,000 ร้อยละ 80

           -                  -          500,000     1,030,000        530,000
-         -             500,000       1,030,000    530,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

กองช่าง

0 0 0 0 400,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 ขุดลอกล าห้วยดานจากสะพานถึงนานายพงษ์ศักด์ิ 
ไชยบุปผา

เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างพอเพียง

ระยะทาง 3000 ม.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม

ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม

400,000 ร้อยละ 80

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

รวม

ท่ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมูท่ี 5
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยกไปบ้านไร่พัฒนา ถึงนา
นายสง่า มหาเสน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานขาวถึงสามแยกไป
บ้านไร่พัฒนา ช่วง 1 และ 2

ระยะทาง 700 ม.กว้าง
 4 เมตร

       450,000        450,000 ร้อยละ 80

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายสมชาย  ปัดชาษี 
ถึงล าห้วยดาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร

     100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานางประครอง ขังสัน
เทียร ถึง นานายศักด์ิ พิทักษ์ชนม์

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร

     200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาวน  าอ้อย 
นรินทร์ ถึงล าห้วยดาน วังโพธ์ิ

ระยะทาง 500 เมตร        100,000 ร้อยละ 80

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก นา ร.ต.ท.สมขังสันเทีย ถึง
 นา นายสมศักด์ิ พิทักษ์ ม.5

ก้วาง 6 เมตรยาว 700
  เมตร

       250,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก สามแยก บ.นางประครอง
 ขังสันเทียะ ถึง บ.นางอุไรวรรณ จ าปาหอม

ก้วาง 3 เมตรยาว  70 
เมตร

       150,000        150,000 ร้อยละ 80

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก วัดสว่างสามัคคีธรรมถึง 
ล าห้วยดาน(วังโพธ์ิ)

ก้วาง 4 เมตรยาว  
600 เมตร

       600,000 ร้อยละ 80

9 ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในหมู๋บ้าน หมู่ 5ถนน ลูกรัง เพ่ือ
การเกษตร จากบ.นาย สุเมธ -นา นายโฮม จ าปาหอม

ก้วาง 3  เมตรยาว 
800 เมตร

       234,000        234,000        234,000 ร้อยละ 80

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าจากบ้านนายธิติ ค ามะโนชาติ
 ถึง นานายคมเพชร เหมัง

ระยะทาง 100 เมตร
150,000  ร้อยละ 80

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าจากบ้านนายพล นางิ ว  ถึง 
นายอุทัย เหล่าหาชัย  ระยะทาง 100 เมตร

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 100 เมตร
150,000  ร้อยละ 80

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานขาว ถึง นางสังเวียน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ระยะทาง 400 เมตร 100,000  ร้อยละ 80

-         700,000     1,464,000    2,164,000    484,000       รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

1
ช่วงท่ี1 ระยะทาง 106
 ม.ช่วงท่ี2 ระยะทาง 

106 ม

         80,000          80,000 ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

13 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพาน หมู่ 5ข้ามห้อยดาน
 ท่ี นา นายธิติ ค ามะโนชาติ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

ก้วาง 6 เมตรยาว 
25 เมตร

       950,000        950,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

14 โครงการลงหินลูกรัง จากวัดสว่างสามัคคีธรรม ถึงนา
นายหนูเดือน ภูเต

ระยะทาง 1000 ม.          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

15 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางอ า
พร นางิ ว ถึงศาลาประชาคม และ(ช่วงท่ี2) 420ม.

ระยะทาง(ช่วงท่ี 1) 
80 ม.(ช่วงท่ี2)420

 ม.

       211,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าจากบ้านนายธิติ ค ามะ
โนชาติ ถึง นานายคมเพชร เหมังระยะทาง 100 เมตร

ระยะทาง 100 เมตร      150,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าจากบ้านนายพล นางิ ว 
 ถึง นายอุทัยเหล่าหาชัย

ระยะทาง 100 เมตร      150,000 ร้อยละ 80

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จากศาลาประชาคม 
ถึงนายคมเพชร

ระยะทาง 100 เมตร        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

           -        300,000        411,000     1,450,000     1,450,000
-         1,000,000  1,875,000    3,614,000    1,934,000    

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 5
ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายสุเมธ ถึงนานายสง่า มหา
เสน

2 ขายเขตไฟฟ้า จากนานายทนุชัย ถึงล าห้วยดาน 
ระยะทาง

ระยะทาง 700 ม.        270,000        270,000 ร้อยละ 80

3 ขยายเขตไฟฟ้า จากวัดสว่างสามัคคีธรรมถึงนานายหนู
เดือน ภูเต

ระยะทาง 1000 ม.        400,000        400,000 ร้อยละ 80

4 ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก ขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หมู่บ้าน

       400,000        400,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสุเมธ โคตรบุญมา ถึงนา
นายโฮม จ าปาหอม

ระยะทาง 1200 
เมตร

       400,000        400,000 ร้อยละ 80

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายภายในหมู่บ้าน 
จาก ศาลาประชาคมถึง บ.นายสุเมธ โคตรบุญมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 200 ม        100,000        100,000 ร้อยละ 80

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายเพ่ือการเกษตร 
จาก  หมู่บ้าน ถึงนา นายประจักษ์ พรมหโกฎิ

ระยะทาง 600 ม.        250,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายเพ่ือการเกษตร 
จาก บ. นายมนุไชยถึง ล าห้วยดาน

ระยะทาง 600 ม.        250,000 ร้อยละ 80

           -                  -       1,050,000     1,950,000     1,400,000

       130,000        130,000 ร้อยละ 80

รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

1
ระยะทาง 2000 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 6
1 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกถนนลาดยางหน้าโรงเรียน

บ้านหงษาวดี ถึงบ้านนายอ่อนสร้อย ลุนบัวบาน
ระยะทาง 89 ม.        160,000        160,000

ร้อยละ 80

2 .ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากอ่างเก็บน  าหงษา
 ถึงถนนสาธารณประโยชน์

ระยะทาง 500 ม.        300,000        300,000 ร้อยละ 80

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจาก
ถนนลาดยางถึงนานายเสรี แก้วค า .

ระยะทาง 1500 ม.          70,000          70,000 ร้อยละ 80

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากนานาย
สงกา ภูบัวเงิน ถึงนานายประเสริฐ เพชรสีม่วง

ระทาง 200 ม.          15,000          15,000 ร้อยละ 80

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากนานาย
สงกา ภูบัวเงิน ถึงนานายประสิทธ์ิ สร้อยวิทยา

ระยะทาง 500 เมตร          20,000          20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากนานาย
บาศรี ศิริมาถึงนานายพูลทรัพย์ ภุมรัม

ระยะทาง2000ม.          90,000          90,000 ร้อยละ 80

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลาดยางถึงวัดธาตุ
โพธิชัยแห่งท่ี 2

ระยะทาง 1500 ม.          70,000          70,000 ร้อยละ 80

8 ก่อสร้าง ถนน คสล.รอบอ่างเก็บน  าหงษา ระยะทาง 
857 ม. กว้าง 4

ระยะทาง 857 ม. 
กว้าง 4

       980,000        980,000 ร้อยละ 80

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงท่ี 1 จากบ้านนางจิรา
พร ถึง นานายแสงจันทร์ ในโนน ระยะทาง 300 เมตร
 ช่วงท่ี 2 ต่อจาเดิมถึงหนองเทา

ระยะทาง 409 
เมตรกว้าง 4 เมตร

       95,000          95,000          95,000 ร้อยละ 80

-         95,000       1,800,000    1,800,000    -               รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

85



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายสงกา ภูบัวเงิน
 ถึง นานายสุพจน์ พาดี พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.ลอดถนน
 7 ท่อนระยะทาง 250 เมตร

ระยะทาง 250 เมตร
 กว้าง 4 เมตร

     310,180 ร้อยละ 80

11 โครงการถนนลูกรังจากนานายสงกา ภูบัวเงิน ถึง นา
นายประสิทธ์ิ สร้อยวิทยา ระยะทาง 500 ม.

ระยะทาง 500 เมตร        90,000          90,000          90,000 ร้อยละ 80

12 โครงการถนนลูกรัวจากหน้าโรงเรียนบ้านหงสาวดี ถึง 
บ้านนางสุพันธ์ ยศธิพานา

ระยะทาง 150 
เมตรกว้าง 5 เมตร

       70,000          70,000          70,000 ร้อยละ 80

13 โครงการถนนลูกรังจากบ้านนางจิราพร ยศธิพานา ถึง 
นานายบัญชร โยธี

ระยะทาง 500 
เมตรกว้าง 4 เมตร

       90,000          90,000          90,000 ร้อยละ 80

14 โครงการถนนลูกรังสายนานายลี อาจเดช ถึง นานาย
ฉวี ยศธิพานา ระยะทาง 400 เมตร

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

ระยะทาง 400 เมตร        80,000          80,000          80,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

15 โครงการถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน  า บ้านหงสาวดี ระยะทาง 500 เมตร        90,000          90,000          90,000          90,000 ร้อยละ 80

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก นานายสุไกรถึง บ.
นายสาคร  ภาดี ม.6

กว้าง 4 เมตรยาว 
200 เมตร

       400,000        400,000

17 ปรับปรุง ถนนลูกรังจากนา นางสงกา -ถนนสาธารณะ
ประโยชน์วัดป่าปริสุทโธ

กว้าง 4  เมตรยาว 
1,500 เมตร

       300,000        300,000 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อหลังอ่าง
เก็บน  าบ้านหงษาวดี- นา นางร าไพร พาดี

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ก้วาง 0.40 เมตร
ยาว100 เมตร

       175,000        175,000 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

-         730,180     420,000       1,295,000    965,000       

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

19 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาง
มะลินี นามน้อย ถึง บ้านนายสิงห์หาร ทูลไทสงค์

ระยะทาง 100 ม.        260,000        130,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

20 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาง
ทัศนีย์ เมสเซ่น ถึง บ้านนายธงศักด์ิ

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 180 ม. 
ขนาด 60×60

       300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

21 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้าน บ้าน
นายธงศักด์ิ ถึงโรงเรียนบ้านหงษาวดี

ระยะทาง 180 ม. 
ขนาด 60×60

       300,000        300,000 ร้อยละ 80

22 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากโรงเรียนบ้าน
หงษาวดี ถึงบ้านนายสุไกร พันแสน

ระยะทาง 180 ม. 
ขนาด 60×60

       300,000        300,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน  าหงษา เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อ่าง

       300,000        300,000 ร้อยละ 80

24 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างระบบประปา        500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

           -                  -          560,000     1,330,000     1,700,000

-         825,180     2,780,000    4,425,000    2,665,000    

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม

ท่ี

รวม

87



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 6
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายเพ่ือการเกษตร
จากนานายบาศรี ศิริมา ถึงนานายประสิทธ์ิ สร้อยวิทยา

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจาก  นา นาย
สงกาถึง นา นายลิขิต สร้อยวิทยา

ระยะทาง 150 ม.        150,000        150,000 ร้อยละ 80

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจากนา นาย
ทรงจันทร์ ในโนน-นา นายวิมล เข็มงามดี

ระยะทาง 100 ม.        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจากนา นาย 
แสงจันทร์ ในโนน-นา นายบัญชร โยธี

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 200 ม.        250,000        250,000 ร้อยละ 80

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจากบ.นาย
อ านาจ อ่ าศรี-บ.นางหวานตา

ระยะทาง 400 ม.        250,000        250,000 ร้อยละ 80

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากถนนลาดยาง
ถึงโพธ์ิชัย แห่งท่ี 2

ระยะทาง 600        250,000        250,000 ร้อยละ 80

           -                  -          300,000     1,300,000     1,300,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ร้อยละ 80

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

1
ระยะทาง 700 ม.        300,000        300,000        300,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 ขุดลอกอ่างเก็บน  าหงษา 600,000 600,000 ร้อยละ 80
2 ขุดลอกหนองน  าสาธารณประโยชน์หนองหว้า เพ่ือให้ประชาชนมี

น  าใช้อย่างเพียงพอ
       300,000        300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน  าใช้อย่าง

เพียงพอ
4 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายกั นน  า คองส่งน  าหมู่6 1 แห่ง        100,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

           -                  -                    -          900,000     1,000,000รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 7
1 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางจารุ สร้อยวิทยา ถึง

บ้าน รต.ช านาญ จันทะศรี
ระยะทาง 168 ม.

กว้าง 4 ม.
       380,000        380,000 ร้อยละ 80

2 ก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากสวนยางนาย ปรีชาฮ้อย
ไทสงค์ถึงนานางอร ป้ันโล่

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

ระยะทาง 300 ม.        600,000        600,000        600,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

3 ก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญตา นาราช
 ถึงบ้านนางบัญจา มัชจรินทร์

ระยะทาง  200 เมตร        350,000        350,000        350,000 ร้อยละ 80

4 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็รูปจากส่ีแยกบ้านนาง
ตรี เข็มงามดี ถึงบ้านสุระพล ขันทะแพทย์

ระยะทาง 150 ม        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

5 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็รูปจากบ้านนาง
ขนิษฐา เอ่ียมละออ ถึงหน้าศาลาประชาคม

ระยะทาง 250 ม.        500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80

6 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านบัญจา 
มัชจรินทร์ ถึงบ้านนายสง่า นรินทร์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 150 ม.        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนายพนัง
 จันทะศรี ถึงบ้านนายพินิจ ลักษณะศรี

ระยะทาง 100 ม.        258,000        230,000        230,000 ร้อยละ 80

8 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็รูปจากส่ีแยกบ้านนาง
ตรี เข็มงามดี ถึงบ้านสุระพล ขันทะแพทย์

ระยะทาง 150 ม        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

9 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็รูปจากบ้านนางอมร 
สิมามแก้ว ถึงบ้านนายสมบัติ ไชยบุปผา

ระยะทาง 150 ม.        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

           -                  -       3,288,000     3,260,000     2,880,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านนาย
ประวิน จันดี ถึงนานายสมปอง โพธิผล ระยะทาง 
400 ม.2 โคมไฟส่องสว่างตามถนนหนองหานเพ็ญจุดบ้านหนอง
ตะใกล้

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

         50,000          50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านนางจัน
ดา ฮ้อยไทสงค์ ถึงบ้านายบุญหนาฮ้อยไทสงค์ร 
ระยะทาง150 ม.

         60,000          60,000          60,000 ร้อยละ 80

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากบ้านหนองตะไกล้ ม.7 ถึง
บ้านสรอ้ยพร้าว ม.10 ระยะทาง 2,300 ม.

       600,000 ร้อยละ 80

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากส่ีแยก สวน
อนัตตาถึงวัดสว่างสามัคคีธรรม ระยะทาง 700 เมตร

       250,000        250,000 ร้อยละ 80

           -                  -          210,000     1,110,000        510,000

-           -               3,498,000      4,370,000       3,390,000      

ร้อยละ 80

รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

1        150,000        150,000

รวม

       150,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 7
1 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะหมู่7ขุดลอกคลอง

อีสานเขียว ช่วงบ้านมุ่น(บุ่งขี ลิง)
กว้าง 20 เมตร     1,000,000     1,000,000

ร้อยละ 80 ให้ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั นน  า คองส่งน  าฝายกั น
น  าคสล.จ านวน 1จุด(บุ่งขี ลิง)ตอนบน

ก้วาง 10 เมตร        500,000
ร้อยละ 80 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดแบบเหล่ียม คสล.จ านวน 3 
ช่อง

กว้าง1.80 ยาว 10 
เมตร

  1,565,000     1,565,000
ร้อยละ 80

           -     1,565,000     1,565,000     1,000,000     1,500,000

เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างเพียงพอ

รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 8 ระยะทาง 53 ม.
1 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหนูจันทร์ สุขประเสริฐ กว้าง 3        90,000          90,000          90,000 ร้อยละ 80
2 ขยายถนน คสล.จากหน้าวัดเหล่าหว้าถึงบ้านนายอุดม

 สีทาหล่อน
ระยะทาง 32 ม.

กว้าง 3 ม.
         50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประทวน ไข

แสงจันทร์ เมตร พร้อมวางท่อระบาย
กว้าง 3 เมตร ยาว 

30 ม.
       50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

4 โครงการขยายถนน คสล. จากหน้าโรงเรียนบ้านโคกมุ่น
เหล่าสวรรค์ ถึง หน้าวัดเหล่าหว้า

พื นท่ี 436 ตาราง
เมตร

       255,000        450,000 ร้อยละ 80

5 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
ชาญชัย พรมพลวง ถึงถนน รอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ

ขนาด 60×60 ยาว 
150 เมตร

       263,000        263,000        263,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

6 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปพร้อมบ่อพัก 2 
บ่อจากบ้านนางยุพิน กองตัน ถึงส่ีแยกนายธีระวุฒิ ลี
ละอินทร์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 81 เมตร        163,000        163,000        163,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

7 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากส่ีแยกศาลา
ประชาคมถึงถนนรอบหมู่บ้านทิศเหนือ

ขนาด 60×60 ยาว 
250 เมตร

       300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

-           140,000       1,171,000      1,366,000       776,000         

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

8  ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย 
จันสวย ดวงเทียนถึงบ้านนางสมบัติ คุณทะนัง

ขนาด 60×60 ยาว 
300 เมตร

       350,000        350,000 ร้อยละ 80

9 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากหน้าวัดเหล้า
หว้า ถึงหน้าบ้านนายธีระศักด์ิ ศรีเคน

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ขนาด 60×60 ยาว 
150 เมตร

       263,000        263,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

10 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปพร้อมบ่อพัก 1 
จุด จากบ้านนายสมคิด สินสอน ถึงศาลาประชาคม

ขนาด 60×60 
ระยะทาง 60 เมตร

       120,000        120,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายหนูปี พันบด 
ถึง นานางหนูปาน ทิพอ าอร

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ระยะทาง 150 เมตร          90,000          90,000          90,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานายเตียง สร้อย
วิทยา ถึง ล าห้วยดาน

ระยะทาง 2,500 
เมตร

       150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

           -                  -          973,000        973,000        240,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด

โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 8

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากท่ีนานางบรร
จา มัจริน ถึง นานางนิตยา พลชารี

ระยะทาง 100 เมตร        400,000        400,000 ร้อยละ 80

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านนาย
อนันต์ พะสังคา ถึงบ้านนางเมืองศรี อภัย

ระยะทาง 50 เมตร        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

3
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากนานาย
ยุทธนา ลีละอินทร์ ถึงนานายสุรทัศน์ จันดาวัลย์พร้อม
พาดสายดับ

ระยะทาง 150 เมตร        450,000        450,000        450,000 ร้อยละ 80

4 พาดสายดับจากหลังวัดสว่างโคกก่อง ถึงบ้านนาย
ประทีป มูลธานี พร้อมโคมไฟถนน 10 จุด

ระยะทาง 300 เมตร        150,000        150,000 ร้อยละ 80

5 พาดสายดับภายในหมู่บ้าน พาดสายดับภายใน
หมู่บ้าน

       150,000        150,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

6 พาดสายดับจากทางแยกเข้าบ้านโคกก่องถนนหนอง
หาน - เพ็ญ

ระยะทาง 1500 
เมตร

       150,000        150,000 ร้อยละ 80

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านนา
เบญจวรรณ พระสังคา ถึง นานายทนุชัย ไขแสงจันทร์

ระยะทาง 1500 
เมตร

     150,000        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

           -        150,000     1,200,000     1,600,000     1,150,000
-         290,000     3,344,000    3,939,000    2,166,000    รวม

รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 8
โครงการพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

2 โครงการขุดลอกล าห้วยดาน ขุดลอกล าห้วยดาน        400,000        400,000 ร้อยละ 80
3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์

พร้อมหอถังเก็บน  า
จ านวน 4 สถานี        400,000        400,000 ร้อยละ 80

           -                  -                    -          800,000     1,200,000

ร้อยละ 80
กองช่าง

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ

       400,000
1

พัฒนาแหล่งน  า

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 9
1 ปรับซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนลาดยางแยกโรง

ขนมจีนถึงนานางนิพาดา เชยชม ระยะทาง 530 เมตร          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

2 ก่อสร้างถนนลูกรังจากนานางนิพาดา เชยชมถึงล าห้วย
ดาน ระยะทาง 600 เมตร        300,000        300,000 ร้อยละ 80

3 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมแยกทางไป
วัดป่า ถึงสามแยกนา อ.กาญจนา เคนค าภา ระยะทาง 160 ม.        300,000        300,000 ร้อยละ 80

4 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมสามแยกท่ีนา อ.
กาญจนา เคนค าภา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

ระยะทาง 200 ม.        330,000        300,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมท่ีนา อ.กาญจนา 
เคนค าภา ถึงท่ีนานางสุบัน  จันทา ระยะทาง 200 ม.        330,000        330,000 ร้อยละ 80

6 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมท่ีนานางสุบัน  จัน
ทา ถึงท่ีนานายบุญส่ง จันทา ระยะทาง 200 ม.        330,000 ร้อยละ 80

7 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมท่ีนานายบุญส่ง 
จันทาถึงทางเข้าวัดป่าบ้านนาเยีย

ระยะทาง 250 ม.        400,000 ร้อยละ 80

8 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมท่ีนานายสุทม พล
ชารีถึงท่ีนานายหนูพัด บัวผัน ระยะทาง 300 ม.        500,000 ร้อยละ 80

9 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมท่ีนานายหนูพัด 
บัวผัน ถึงวัดป่า

ระยะทาง 500 ม.        500,000 ร้อยละ 80

10 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาสมชาย จันสุภีร์ ถึง 
ถนนลูกรังเดิมไปวัดป่า ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร        150,000        150,000 ร้อยละ 80

11 ก่อสร้างถนนลูกรังจากนายสถิต  นามอาสา ถึงถนน
ลูกรังเดิม นาเยีย-สร้อยพร้าว ระยะทาง 1000 ม.        300,000 ร้อยละ 80

-         -             680,000       1,430,000    2,860,000    รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางบ้านนายอัศวิน  
ค ามะโนชาติ ถึงท่ีนานายสนอง มุนธานี

ระยะทาง 142 ม.        240,000        240,000 ร้อยละ 80

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนนลาดยางบ้าน
นายอัศวิน  ค ามะโนชาติ ถึงท่ีนานายสนอง มุนธานี

ระยะทาง 142          20,000          20,000 ร้อยละ 80

14 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูป จากบ้าน อ.
กาญจนา  เคนค าภา ถึงบ้านนางค ามุก ช่วงศาลา
ประชาคม

ระยะทาง 100 ม        200,000        200,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

15 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูป จากบ้านนางค า
มุก ถึงศาลาประชาคม หมู่ท่ี 9

ระยะทาง 100 ม        200,000        200,000 ร้อยละ 80

16 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากสามแยก
บ้านนางทองหลิง ลาลดถึงส่ีแยกบ้านนางทองยุ่น พล
ชารี ช่วงท่ี1  และช่วงท่ี 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 250        150,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80

17 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากสามแยกท่ี
นายมณเทียน มุนธานี ถึงส่ีแยกหน้าบ้านนางทองยุ่น 
พลชารีช่วงท่ี1  และ 2

ระยะทาง 250 ม        142,000        300,000        250,000 ร้อยละ 80

18 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก

ก าลังกาย

ลานกีฬา 12.50*22
 เมตร

       150,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานท่ีใน
การออกก าลังกาย

19 ก่อสร้างรั วรอบศาลาประชาคม เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

รั วรอบศาลาประชาคม        400,000        400,000 ร้อยละ 80 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย

เพ่ือให้ประชาชนท า
กิจกรรมร่วมกัน

ลานเอนกประสงค์ 
ขนาด 10 x 30 เมตร

       120,000 ร้อยละ 80 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

-         -             582,000       1,610,000    1,540,000    

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากถนนลาดยางข้างโรง
ขนมจีน ถึง ถนนลูกรังเส้นวัดป่า

ระยะทาง 500 เมตร     60,000          60,000          60,000          60,000 ร้อยละ 80

22 โครงการปรับปรุงถนนลูรังจากถนนลาดยางบ้านนาย
ค ากอง บัวผัน ถึงล าห้วยดาน

ระยะทาง 1,000 
เมตร

     100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจาก 4 แยก วัดป่า ถึง บ่อ
ขยะเก่า ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 
เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบวัดป่าบ้านนาเยีย 
ระยะทาง 1,000เมตร

ระยะทาง 1,000
เมตร

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากถนนไปวัดป่า ถึง ท่ีนา
นางบัวลัน นามเกียรติ ระยะทาง 400 ม.

ระยะทาง 400 เมตร          80,000          80,000          80,000 ร้อยละ 80

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบล าห้วยดาน 
ระยะทาง 2,000 เมตร

ระยะทาง 2,000 
เมตร

       200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคมบ้าน
นาเยีย หมู่ 9

เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงต่อเติม 
ศาลาประชาคม

       150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80 ปรับปรุงต่อเติม ศาลา
ประชาคม

28 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย

ลานกีฬาพร้อมเคร่ือง
ออกก าลังกาย

       500,000        500,000 ร้อยละ 80 ลานกีฬาพร้อมเคร่ือง
ออกก าลังกาย

29 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามศาลาประชาคม เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ปรับภูมิทัศน์บริเวณ
สนามศาลาประชาคม

       100,000        100,000 ร้อยละ 80 ปรับภูมิทัศน์บริเวณ
สนามศาลาประชาคม

-         160,000     1,290,000    1,390,000    890,000       รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

99



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจาก
บ้านนายเสถียร หม่ืนกัลยา - บ้านนางอรสา ชนะกาลี

ระยะทางประมาณ 
150 เมตร

     150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิดจากบ้าน
นางอรสา ชนะกาลี - หน้าโรงเรียน ระยะทางประมาณ
 150 เมตร

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทางประมาณ 
150 เมตร

     150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิดจากบ้าน
นายเสถียร หม่ืนกัลยา - บ้านนางอรสา ชนะกาลี
ระยะทางประมาณ 150 เมตร

ระยะทางประมาณ 
150 เมตร

       150,000        150,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

33 โครงการลงลูกรัง เส้นแยกนานางศิริพร – ถึงล าห้วย
ดาน ระยะทาง 600 เมตร

ระยะทาง 600 เมตร        70,000          70,000          70,000 ร้อยละ 80

33 ปรับปรุง ถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร จากนา นายค า
กองถึงหนองดินจ่ี

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6  เมตรยาว 
1,200 เมตร

         70,000          70,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 จาก รร.นาเยียถึง บ. 
นายอุบล  คะเนนอก

กว้าง 4 เมตรยาว 
150 เมตร

       350,000        350,000 ร้อยละ 80

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ.นายสุทมพลชารี 
ถึง วัดป่า

กว้าง 3 เมตรยาว  
60  เมตร

       100,000        100,000 ร้อยละ 80

         -     370,000    590,000  1,040,000    450,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

100



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน (ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 9
ขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายจากบ้านนายค ากองถึง
ล าห้วยดาน

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรปักเสาวางสาย จากล า
ห้วยแฝก – ท่ีนานางเอื อมพร แสงจันทร์ ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 400 เมตร      140,000 ร้อยละ 80

3 ขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายจากส่ีแยกวัดป่านาเยีย -
 บ่อขยะเก่า ระยะทาง 1000 เมตร

ระยะทาง 1000 
เมตร

       400,000 ร้อยละ 80

4 โครงการขยายเขตสายดับจาก จากบ้านนายค ากอง ถึง
โรงขนมจีน ระยะทาง 700 เมตร

ระยะทาง 700 เมตร          50,000 ร้อยละ 80

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจาก บ.นางวิไล
วรรณถึง นา นางกรุงทอง พันธ์ใหญ่

ระยะทาง 500 ม        250,000        250,000 ร้อยละ 80

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจาก บ้านนาง
น้อยถึง นา นายวิชาญ  ตาระเต็ง

ระยะทาง 500 ม        200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจาก บ้านนาย
ค ากอถึง นา นางเพ่ิมพูล  สุวรรณสิงห์ง

ระยะทาง 400 ม.        200,000        200,000 ร้อยละ 80 ใช้อย่างท่ัวถึง

8 วางสายดับ ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 200 ม.        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

           -       140,000      550,000       850,000    1,050,000
-         670,000    3,692,000   6,320,000   6,790,000   

       300,000ระยะทาง 900 เมตร        300,000

รวม

ร้อยละ 80

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

1

101



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยแฝกตอนกลาง จุดนานางศิริ
วิมล เม้าราษี

เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน  าล้น        400,000        400,000 ร้อยละ 80 มีน  าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

           -                  -                    -          400,000        400,000รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 10 250000 250000 ร้อยละ 80 ลาน คสล.
ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลปู่ตา

2 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน  า เพ่ือการระบายน  า ซ่อมแซมประตู
ระบายน  า

         70,000          70,000 ร้อยละ 80 ซ่อมแซมประตูระบาย
น  า

3 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย

     ลานกีฬา        250,000        250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย

4 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.จากบ้านนายสุรัตน์ถึงบ้าน
นายคาน ศรีพะบุ

ระยะทาง 59 ม.        125,000 ร้อยละ 80

5 ก่อสร้างรางระบายน  า คสลส าเร็จรูป.จากนางพรนิพา 
มะวงศ์สูน ถึงบ้านนายคาน ศรีพะบุ

ระยะทาง 100 ม.        263,000 ร้อยละ 80

6 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางก้าน 
เข็มงามดี ถึงบ้านนายบัวจันทร์ ยศธิพานา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 60 ม.        120,000        120,000 ร้อยละ 80

7 วางท่อส่งน  าจากนานางบุญไทย ศรีสร้อยพร้าว ถึงล า
ห้วยหนองแสง

ระยะทาง 521 ม.        530,000        530,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

8 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
สมาน นามดี ถึง บ้านางกฤษดา แก้วประดิษฐ์ิ 
ระยะทาง 40 ม

ระยะทาง 40 ม          85,000        850,000 ร้อยละ 80

9 วางท่อระบายน  าตามคลองส่งน  าอ่างเก็บน  าถึงบ้านพ่อ
เซียม ศรีสร้อยพร้าวพร้องลงดินลูกรัง

ระยะทาง 425 ม.        430,000        430,000 ร้อยละ 80

-         -             663,000       2,500,000    1,460,000    

ใช้ประกอบกิจกรรมเพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม

1

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกวัดป่าถึงท่ีนานายองอาจ 
ยศธิพานา

ระยะทาง 284 ม.        200,000        200,000 ร้อยละ 80

11 ก่อสร้าง ถนน คสล. จากแยกหงษา-สร้อยพร้าวถึงวัด
ธาตุโพธ์ิชัยแห่งท่ี

2ระยะทาง 429 ม.        700,000        700,000        700,000 ร้อยละ 80

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากถนนเลาดยาง-
หนองหานเพ็ญถึงห้วยหัววัว

ระยะทาง 1000 ม.          50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่าง
เก็บน  าบ้านสร้อยพร้าวหมู่ท่ี 10

10  กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

       500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

14 ลานคอนกรีต ศาลปู่ –ตา ดอนส้มโฮง พื นท่ี 1,000 ตาราง
เมตร

       500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80

15 ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร จากล าห้วยหัววัว

กว้าง 4 เมตรยาว 
1,500 เมตร

       150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80

16 โครงการซ่อมผิวถนนลูกรังจากถนนสายหนองหานสุม
เส้า ถึงหนองเทา

กว้าง 4 เมตรยาว 
2,250 เมตร

       250,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80

17 โครงการถนนลูกรังจากนานายล  า ยศธิพานา ถึงท่ีนา
นายไสว ศรีสกุล

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

         50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

18 โครงการถนนลูกรังจากนานายปราโมทย์ แสงศร ถึง
ศาลปู่ –ตา ดอนส้มโฮง

กว้าง 3x1,000 เมตร        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

-         -             2,500,000    2,450,000    2,250,000    

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

รวม

โครงการ

104



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

19 โครงการถนนลูกรังจากอ่างเก็บน  าบ้านสร้อยพร้าว หมู่
ท่ี 10 ถึงท่ีนานางถนอม ศรีสองเมือง

ขนาด 4 ม.X200 ม.
ท่อ 0.60 เมตร 6 ท่อน

       100,000 ร้อยละ 80

20 โครงการถนนลูกรัง ถนนบ้านสร้อยพร้าว – บ้านหงษา
วดีถึงท่ี นายองอาจ ยศธิพานา

ขนาด 4x300 เมตร          50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

21 โครงการถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน  าบ้านสร้อยพร้าว หมู่
ท่ี 10

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

       200,000 ร้อยละ 80

22 โครงการถนนลูกรังจากอ่างเก็บน  าหมู่ท่ี 10 ถึงถนน
ลูกรังสายบ้านสร้อยพร้าว – บ้านนาเยีย

4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

       200,000 ร้อยละ 80

23 ก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จรูป คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางวันทอง ศรีพระบุ ถึงบ้านนางพรทิพามะ
วงศ์สูน

ขนาด 0.04 เมตร x 
 0.04.4 เมตร ยาว 
150

     150,000        150,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

24 ก่อสร้างรางระบายน  าส าเร็จ จากบ้านนางก้าน เข็ม
งามดี ถึงบ้านนายบัวจันทร์ ยศธิพานา

ขนาด 0.4x0.4 ยาว
 100 เมตร

     230,000        230,000 ร้อยละ 80 เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

-         380,000     -               930,000       -               รวม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

25 รางระบายน  าส าเร็จ ขนาด 0.4x0.4 ยาว 40 เมตร 
จากบ้านนายป๋ือ ยศธิพานา ถึงถนนลาดยางหนองหาน
เพ็ญ

ขนาด 0.4x0.4 ยาว
 40 เมตร

       100,000 ร้อยละ 80

26 รางระบายน  าส าเร็จ ขนาด 0.4x0.4 ยาว 150 เมตร
 จากส่ีแยกบ้านนางกฤษดา แก้วประดิษฐ์ ถึงบ้านนาย
อภิสิทธ์ิ พลชารี

ขนาด 0.4x0.4 ยาว
 150 เมตร

       350,000 ร้อยละ 80 เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อ จากนาง 
ทองหวัน - ต้นก้ามปู ถนนหนองหาน-เพ็ญ

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

กว้าง 0.40 เมตรยาว
 250 เมตร

       450,000        450,000 ร้อยละ 80

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ว่างท่อจาก บ.
นางปาริชาด-บ.นางเยาวลักษณ์

กว้าง 0.40 เมตร
ยาว100 เมตร

       200,000 ร้อยละ 80
กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากแยกนา
นายทองเพชร - นานางสาคร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
 820 เมตร

กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 820 เมตร

       120,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นบ้านสร้อย
พร้าวไปบ้านกั ง

กว้าง 6 เมตรยาว 
1,500 เมตร

       700,000        700,000        700,000 ร้อยละ 80

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากท่ีนานายปราโมทย์ 
แสงสร ถึงศาลปู่ตา ดอนส้มโฮง

กว้าง 3 เมตรยาว 
1,000 เมตร

       500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80

32 โครงการถนน คสล.จากนานายปราโมทย์ แสงศร ถึง
ศาลปู่ –ตา ดอนส้มโฮง

กว้าง 3x1,000 เมตร        500,000        550,000        500,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอ่างเก็บน  าบ้าน
สร้อยพร้าว หมู่ 10 ปลูกต้นไม้ ปรับเกล่ียดิน

เพ่ือพัฒนาบริเวณ
รอบอ่างภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม

พัฒนาบริเวณรอบ
อ่างภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

       200,000        200,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

           -                  -       2,470,000     2,600,000     2,150,000
-         380,000     5,633,000    8,480,000    5,860,000    

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 ขุดคลองส่งน  าจากหนองหว้าถึงอ่างเก็บ ระยะทาง 1500 ม.        700,000 ร้อยละ 80
2 ขุดลอกล าห้วยหนองไฮ (คอนล่าง) ระยะทาง 4000 

เมตร
       900,000        900,000        900,000 ร้อยละ 80 มีน  าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง

3 โครงการขุดลอกห้วยสองนาง - ดอนสัมโฮง เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ

กว้าง 15 เมตรยาว 
500เมตร

       500,000
ร้อยละ 80

4 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  า คสล.ห้วยดินแดง 1 จุด 1แห่ง        600,000 ร้อยละ 80

           -                  -          900,000        900,000     2,700,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม

ท่ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน   (ไฟฟ้าสาธารณะ)                                                   

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 10
1 ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80

3 ขยายเขตไฟฟ้าจากแยกวัดป่าถึงท่ีนานายองอาจ ยศธิพานา ระยะทาง 500 ม.        200,000        200,000 ร้อยละ 80
4 ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนเลาดยาง-หนองหานเพ็ญถึง

บ้านนายสมยศ ศรีกันยา
ระยะทาง 900 ม.

       200,000        200,000 ร้อยละ 80

5 ขยายเขตไฟฟ้าจากชัยเวศน์ พลชารี ถึง บ้านนางแก้ว
ใจ โยธี

ระยะทาง 1000 ม.
       400,000 ร้อยละ 80

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจาก ถนนหนอง
หานถึง อ่างเก็บน  าบ้านสร้อยพร้าว

เพ่ือประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 300 ม.
       200,000        200,000 ร้อยละ 80

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสาย จากหมู่บ้าน -
ห้วยหนองไฮ

ระยะทาง1,000 ม.
       600,000 ร้อยละ 80

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสา พาดสายจากอ่างเก็บน  า
ถึง นา นายประสงค์ ไชยบุบผา

ระยะทาง 500 ม.
       200,000 ร้อยละ 80

           -                  -          200,000        800,000     2,000,000รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ 11

ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ)
2 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านางกาหลง ศรีสร้อยพร้าว 

ถึง บ้านนายบัญชร ชาริมา
ระยะทาง 10 ม.          30,000 ร้อยละ 80

3 ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าช้า ระยะทาง 782        300,000        300,000 ร้อยละ 80
4 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรจากนานางแพง 

เข็มงามดี ถึง นานางยามดี จันทะศรี
ระยะทาง 800 ม.

กว้าง 6 ม.
       180,000        180,000        180,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

กว้าง 8 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

6 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยกทาง
ลาดยาง ถึง สามแยกบ้านนาเยียไปบ้านสร้อยพร้าว

ระยะทาง 3,500 ม.
 กว้าง 10 ม.

       150,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

7 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้าน
นายซุบ ลาลด

กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,800 เมตร

       150,000        150,000 ร้อยละ 80

8 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ท่ี 11 ถนนลาดยาง        500,000        500,000 ร้อยละ 80

9 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางจอม
ขวัญ เมธ์ิศรีถึงบ้านนางกิติมา ช ามะรี

ระยะทาง 91 ม.        180,000        180,000 ร้อยละ 80

10 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนางกิติ
มา ช ามะรี ถึงบ้านายอนุพงษ์ พรมโกฏ

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 104 ม.        210,000        210,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

11 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ส าเร็จรูปจากบ้านนาย
ทองค า ท้าวจันทร์ ถึงบ้านนายศักด์ิดา จันทะศรี

ระยะทาง 96        200,000        200,000 ร้อยละ 80

-           -               2,186,000      1,720,000       1,080,000      

ร้อยละ 80       250,0005 โครงการก่อสร้างถนนท่ีสาธารณประโยชน์(ป่าช้า)

รวม

       936,000 ร้อยละ 80 ใช้ประกอบฌาปณกิจ

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

1 เพ่ือใช้ประกอบ
ฌาปณกิจ

เมรุ

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร13 ปรับปรุง ถนนลูกรัง นา นายวิโรจน์ ถึง ศาลากฐิน กว้าง 4  เมตรยาว 

800 เมตร
100,000 100,000 ร้อยละ 80

14 โครงการก่อสร้างรางระบายภายในหมู่บ้าน จากบ้าน
นางอร่าม ปัดชาชน ถึง บ้านนายอนุพงศ์ พรมโกฏิ

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังอย่างย่ังยืน

ระยะทาง 290 150,000 150,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

15 ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชนรับรู้
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ประชนรับรู้ข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชนรับรู้ข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

16 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย

สถานท่ีออกก าลังกาย 300,000 300,000 ร้อยละ 80 สถานท่ีออกก าลังกาย

16 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างพอเพียง

ประปาหมู่บ้าน 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

0 0 150000 1550000 1150000
-         -             2,336,000    3,270,000    2,230,000    

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

12

รวม

250,000 ร้อยละ 80โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายใจค า ใจรัตน์
 บ. นาง วาสนา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตรยาว
100 เมตร

รวม

110



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน (ไฟฟ้าสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 11
1 ขยายไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายเพ่ือการเกษตรจาก

บ้านนายวิชัยรักษานาม ถึงบ้านนางหัตตา พลชารี
ระยะทาง 300 ม.        130,000        130,000 ร้อยละ 80

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านายซุบ 
ลาลด ถึงนานางบัวทอง เชือกทอง

ระยะทาง 800 ม.        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากบ้านาย
เหรียญไทย จันทะสี ถึงบ่อขยะ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าให้อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 1200 
เมตร

       400,000        400,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าให้
อย่างท่ัวถึง

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าปักเสาพาดสายจากเขตหมู่ท่ี 9 
ถึงบ่ขยะ

ระยะทาง 800 ม.        300,000        300,000 ร้อยละ 80

5 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรปักเสาวางสาย จากทาง
ลาดยางไฟถึงบ่อขยะ

จากทางลาดยางถึง
บ่อขยะ

       200,000 ร้อยละ 80

6 ขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายจากบ้านนายอนุพงษ์ 
พรมโกฏิ ระยะทาง 200 เมตร ถึง หัดตา พลชารี

ระยะทาง 200 เมตร        100,000 ร้อยละ 80 กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรปักเสาพาดสาย
 จากบ้านนายชุบ ลาลด ถึง นานางบัวทองเชือกทอง
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

ระยะทาง 1,500 
เมตร

       300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

8 โครงการติดตั งไฟส่องสว่างพร้อมสายดับภายในหมู่บ้าน ติดตั งไฟส่องสว่าง        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80
           -                  -       1,000,000     1,530,000     1,530,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 11
1 ขุดลอกล าห้วยดาน(วังขอนแห่) ระยะทาง 1000        200,000        200,000 ร้อยละ 80

2 ก่อสร้างฝายน  าล้น(วังขอนแห่)จุดนานายหนูแก้ว อาจ
เดช

ก่อสร้างฝายน  าล้น        800,000 ร้อยละ 80

3 ขุดลอกหนองน  าสาธารณประโยชน์(หนองตะกบ) 1 ไร่        500,000 ร้อยละ 80

4 ก่อสร้างฝายน  าล้น จุดนานายวิทยา นรินทร์ เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างพอเพียง

ก่อสร้างฝายน  าล้น        800,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

ก่องช่าง

5 ก่อสร้างฝานน  าล้น จุดนานารงสุมารี พาดี ก่อสร้างฝายน  าล้น        800,000 ร้อยละ 80

6 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้นวังขอนแฮ กว้าง 15 เมตร
 ลึก 2 เมตร ลึก 2 เมตร

กว้าง 15 เมตร ลึก 2
 ม. ลึก 2 ม.

       500,000 ร้อยละ 80

7 โครงการขุดลอกสระน  าสาธารณะเหนือท่ี 1 ไร่ ลึก 3 
เมตร

1 ไร่ ลึก 3 เมตร        700,000 ร้อยละ 80

8 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างฝายกั นน  า คสล.ห้วยแฝก   
1 จุด

กว้าง 10เมตร        600,000 ร้อยละ 80

9 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างฝายกั นน  า คสล.ท่ีนา นาย
จันทร์  รวมไทสงค์

1แห่ง        600,000 ร้อยละ 80

           -                  -       1,200,000        200,000     4,300,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

112



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน ความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หมู่ท่ี 1          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80
1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเลี ยงจิ งหรีด)
2 ฝึกอบรบกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน)          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

หมู่ท่ี 2
ฝึกอบรบกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเลี ยงไก่พื นบ้าน)
หมู่ท่ี 3
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพกลุ่มจักสาน (กลุ่มจักสาน)

5 ฝึกอบส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เส่ือกก          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีอาชีพเสริม กองช่าง
หมู่ท่ี 4
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพกลุ่มจักสาน (กลุ่มจักสาน)
หมู่ท่ี 9
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์

8 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มจักสาน          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80
หมู่ท่ี 11
อบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มจักสาน)

10 อบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มแปรูปอาหาร)          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

หมู่8
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มปลูกเห็ด เลียงไก่
พื นเมือง

12 โครงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งใหม่ หมู่ 7 เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ประชาชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
ประชาชน

         50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
ประชาชน

ส านักปลัด

           -                  -          380,000        380,000        380,000

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

6

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน

ประชาชนมีอาชีพเสริม

 และ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

4

         30,000          30,000 ร้อยละ 80

รวม

11          30,000

ร้อยละ 80

9          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

7          30,000          30,000          30,000

         30,000

         30,000          30,000          30,000

         30,000          30,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

113



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

2 โครงการป้องกันเด็กจมน  าในเด็กปฐมวัย          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

3 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ศพด.          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80
6 โครงการสานสัมพันธ์ของหน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน(สืบสาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม เลิศล  าคุณค่า พัฒนาสู่สังคมไทย)

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา

ให้มีคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

8 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กบ้านสร้อยพร้าว

     100,000        100,000 ร้อยละ 80 การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส านักปลัด

9 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80
10 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80
11 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80
12 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

13 โครงการหนูน้อยคุณธรรม          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80
14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80
15 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80

-           100,000       400,000         300,000         300,000         

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

114



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและดวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู            3,000            3,000            3,000 ร้อยละ 80
16 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80
17 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

สร้อยพร้าว
       490,000        490,000        490,000 ร้อยละ 80

18 ค่าอาหารเสริม(นม)        961,932        961,932        961,932 ร้อยละ 80
19 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื นท่ี

รับผิดชอบของ อบต.
    1,728,000     1,728,000     1,728,000 ร้อยละ 80

20 ก่อสร้างร่ัวรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สร้อย
พร้าว

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส านักปลัด

21 ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
สร้อยพร้าว

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

22 โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.
บ้านสร้อยพร้าว

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา

ให้มีคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80

23 โครงการต่อเติมหลังคา และรั ว ห้องน  าของ ศพด. 
บ้านสร้อยพร้าว

       100,000 ร้อยละ 80

24 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80

25 โครงการจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศชนิดพร้อมติดตั ง 
จ านวน 2 เคร่ือง

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

26 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมห้องครัว          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

27 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ภายนอก ภายใน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

           -                  -       3,947,932     4,047,932     3,947,932

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

115



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและดวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

28 โครงการติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั ง 2 ศูนย์ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
ยุงลาย

รอบด้านในอาคาร          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 เด็กได้รับการปกป้องกันยุง กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ทั ง 2ศูนย์ เพ่ือให้มีห้องเรียนระดับ
ปฐมวัยถูกต้อตามระเบียบ

2 ห้องเรียน          500,000          500,000          500,000 ร้อยละ 80 มีห้องเรียนเพ่ิมขึ น อย่างน้อย 2
 ห้อง

30 โครงการก่อสร้างห้องน  าเด็กและครู ศพด. อบต เพ่อให้แยกเป็นสัดส่วน 6 ห้อง      100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 มีห้องน  าท่ีเป็นสัดส่วน
31 โครงการบ้านรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่านเพ่ือ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
70 คน          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

32 โครงการดนตรีศึกษา เพ่ือใช้ดนตรีพัฒนาทักษะ 70 คน          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม

33 โครงการจัดท าส่ือการเรียนการสอน ครูมีทักษะในด้านจัดท าส่ือ 5 คน            3,000            3,000            3,000 ร้อยละ 80 ครูท าส่ือการสอนได้เหมาะสม ส านักปลัด
34 โครงการภาษาอังกฤษน่ารู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน

สนใจภาษาอังกฤษ
70 คน          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความรู้

ภาษาต่างประเทศ
35 โครงการค่าหนังสือเรียน ศพด. เพ่ือให้เด็กมีหนังสือเรียน 70 คน          14,000          14,000          14,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีหนังสือเรียน

36 โครงการเพ่ืออุปกรณ์การเรียน ศพด. เพ่ือให้เด็กมีอุปกรณ์การเรียน 70 คน          14,000          14,000          14,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีอุปกรรณ์การเรียน

37 โครงการค่าเคร่ืองเด็กแบบนักเรียน ศพด. เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองแบบสวม
ใส่

70 คน          21,000          21,000          21,000 ร้อยละ 80 ผุ้เรียนได้มีเคร่ืองแบบสวมใส่

38 โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 คน          30,100          30,100          30,100 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีได้ท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

39 โครงการสนามเด็กสร้างปัญญา เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นพ่ือ
พัฒนาการ

70 คน        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีเคร่ืองเล่นพัฒนาการ ส านักปลัด

40 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ก่ีฬา

70 คน            7,000            7,000            7,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับชนิดกีฬา

           -        100,000        929,100        939,100        939,100

ท่ี
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

116



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและดวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

41 โครงการโตไปไม่โกง เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความไม่ดีของการทุจริต

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนตระหนักถึงความไม่ดี
ของการทุจริต

42 โครงการเยียมบ้าน เพ่ือสานสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างบ้านกับ ศพด.

2 ห้องเรียน          500,000          500,000          500,000 ร้อยละ 80 สานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับ
 ศพด.

43 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพ่ือการจัดการเรียนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 การจัดการเรียนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

44 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเด็กติดภายในรถ เพ่ือเรียนรู้วิธีการเอาตัว
รอดเม่ือติดในรถ

70 คน          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด
เม่ือติดในรถ

45 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ป้องกันอัคคีภัย

70 คน          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 เด็กได้เรียนรู้ป้องกันอัคคีภัย

46 โครงการทัศนศึกษาศูนย์เด็กคุณภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ

เพ่ือเรียนรู้งานศูนย์เด็ก
คุณภาพ

25 คน            3,000            3,000            3,000 ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้งานศูนย์เด็กคุณภาพ ส านักปลัด

47 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นผุ้เรียน
เป็นส าคัญ

เพ่ือให้มีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบ

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็กมีส่วนร่วมพัฒนาได้เรียน
ตามความชอบ

48 โครงการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐ เพ่ือให้ศึกษาตามนโยบายรัฐ 70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็กได้ศึกษาตามนโยบายรัฐ

49 โครงการหนูน้อยตาวิเศษ เพ่ือให้เด็กรู้จักทิ งขยะให้ถูกท่ี 70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็กรู้จักทิ งขยะให้ถูกท่ี

50 โครงการการละเล่นพื นบ้าน เพ่ือให้เรียนรู้การละเล่น
พื นบ้าน ไทย 4 ภาค

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้การละเล่นพื นบ้าน 
ไทย 4 ภาค

51 โครงการวิจัยในชั นเรียน การพัฒนาคุณภาพเด็ก
ระดับปฐมวัย

เพ่ือแก้ปัญหา/ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียน

           5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 แก้ปัญหา/ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียน

52 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวมยอด
และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็กมีความคิดรวมยอดและ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

53 โครงการการละเล่นพื นบ้าน เพ่ือให้เรียนรู้การละเล่น
พื นบ้าน ไทย 4 ภาค

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็กเรียนรู้การละเล่นพื นบ้าน 
ไทย 4 ภาค

54 โครงการประสานสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด ศพด. เรียนรู้แลกเปล่ียนสร้าง
ความสัมพันธ์บ้าน วัด ศพด.

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เรียนรู้แลกเปล่ียนสร้าง
ความสัมพันธ์บ้าน วัด ศพด.

55 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เด็กเรียนรุ้คุณค่า
ส่ิงแวดล้อม

70 คน            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็กได้เรียนรุ้คุณค่าส่ิงแวดล้อม

           -                  -          578,000        588,000        588,000
-         200,000     5,855,032    5,875,032    5,775,032    รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
และ 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง 2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐาน    
การผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ และ3.การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี และ 6.การพัฒนาการสริมสร้างความม่ันคง
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

2 โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านหัตกรรม ขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

       25,000          25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 80

3 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 ส านักปลัด

4 โครงการอบรบส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เด็กและเยาวะชน

       550,000        550,000        550,000 ร้อยละ 80

           -          85,000        635,000        635,000        635,000

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าดงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

ท่ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและดวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการเข้าวัดฟังธรรม ประเพณีเข้าพรรษา สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม

       20,000          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบุญประเพณีท้องถ่ิน
 ต่างๆ ในต าบล

หมู่ 1-11        110,000        110,000        110,000 ร้อยละ 80

3 โครงการกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติและ
วันส าคัญ ต่าง ๆ

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

         20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอัน4 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ หมู่ 1-11          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80

5 โครงการอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมู่ 1-11          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน อบรมคุณธรรม
จริยธรรม

         50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

7 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลสร้อยพร้าว        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ส านักปลัด

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี

         20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80

9 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด     2,300,000        230,000        230,000 ร้อยละ 80

10 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ หรือกีฬาพื นบ้านภายใน
ต าบล

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

11 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนกลุ่มโรงเรียน
ต าบลสร้อยพร้าว

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80

           -          20,000     2,860,000        790,000        790,000รวม

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS MICE & Tourism City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา กีฬา ศาสนาและดวัฒนธรรม
แผนงาน งบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการสนับสนุน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ ในต าบล          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80

2 โครงการสนับสนุน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ผู้
พิการ ในต าบล เบี ยผู้พิการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ น

ผู้ พิการ ในต าบล     2,000,000     2,000,000     2,000,000 ร้อยละ 80 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุน เบี ยผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน ผู้สูงอายุในต าบล     5,852,400     5,852,400     5,852,400 ร้อยละ 80

           -                  -       7,902,400     7,902,400     7,902,400

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
และ 4.การพัฒนาการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพอนามัย
ทีดี

ประชาชนมีสุข ภาพ
อนามัยทีดี

       240,000        240,000        240,000 ร้อยละ 80

2 โครงการส่งเสริมผู้พิการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

คุณภาพชีวิตคนพิการ          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80

3 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน เพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก
เยาวชน

คุณภาพเด็ก เยาวชน
ในเขตพื นท่ี

         10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี . เพ่ือเศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง
ของสตรี

ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของสตรี

         10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและสุข ภาพ

อนามัยทีดี

5 โครงการจัดซื อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชน

พื นท่ีปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า

         20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80

6 โครงการปันรัก ปันน  าใจ ห่วงใยผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

         10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

         25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 80

8 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ การลดปริมาณขยะ          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

9 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหายาเสพติด        100,000        100,000        100,000 ส านักปลัด

           -                  -          455,000        455,000        455,000

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี5 การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเฝ้าระวังโภชนาการ
และพัฒนาการเด็ก ฯ

         10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80

11 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง

แก้ไขปัญหาสุขภาพ 
ของชุมชน

         30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งตับและน  าดี          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80

13 โครงการคัดกรองและค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมแบบบูรณาการ

         30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาสุขภาพ 
ของชุมชน

ส านักปลัด

14 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแกนน าTO
 BE NUMBER ONE ฯ

         20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80

           -                  -          120,000        120,000        120,000
-         -             575,000       575,000       575,000       รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

เพ่ือส่งเสริพัฒนา
และ แก้ไขปัญหา
สุขภาพ ของชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี5 การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิต
อาสา สร้างป่า รักน  า”

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ิมพื นท่ีสีเขียว          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 มีพื นท่ีป่าไม้เพ่ิมขึ น

2 โครงการคลองสวยน  าใส คนไทยมีความสุข เพ่ือให้แหล่งน  า
สะอาดปลอดจาก
วัชพืช

แหล่งน  าสะอาด
ปลอดจากวัชพืช

         20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 แหล่งน  าสะอาดปลอด
จากวัชพืช

ส านักปลัด

           -                  -            40,000          40,000          40,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี5 การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการตรวจคุณภาพน  าประปา เพ่ือให้ได้น  าท่ีสะอาด ได้น  าท่ีสะอาดมี
คุณภาพ

         10,000          10,000          10,000 ได้น  าท่ีสะอาดมีคุณภาพ ส านักปลัด

           -                  -            10,000          10,000          10,000รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  7. การพัฒนาการด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการเดินส ารวจภาคสนามแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

มีฐานข้อมูลในการ
คลังอย่างครบถ้วน

 250,000      250,000        250,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80 จัดเก็ภาษีได้เพ่ิมขึ น

2 สนับสนุนการจัดงานประเพณีทุ่งศรีเมือง เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งานประเพณีทุ่งศรี
เมือง

    20,000        20,000          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

3 สนับสนุนการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

อุดหนุนงานมรดก
โลกบ้านเชียง

    70,000        70,000          70,000          70,000          70,000 ร้อยละ 80 ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

4 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพ่ือบริการประชาชน จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี

      3,000          3,000            3,000            3,000            3,000 ร้อยละ 80 เพ่ือบริการประชาชน

5 โครงการป้องกันและความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

    30,000        30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

6 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพ่ืออุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
อุดรธานี

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

    15,000        15,000          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ 80 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี

7 โครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง

 300,000      300,000        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 ให้การท างานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ น

8 โครงการอบรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี อ.ส.ม. 
อปพร. และกลุ่มอาชีพ ต าบลสร้อยพร้าว

เพ่ือให้น าความรู้มา
เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตและ
พัฒนาท้องถ่ิน

ผู้น าชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ ต าบล
สร้อยพร้าว

 200,000      200,000        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80 น าความรู้มาเป็น
แนวทางในการ
ด ารงชีวิตและพัฒนา
ท้องถ่ิน

888,000   888,000       888,000         888,000         888,000         

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  7. การพัฒนาการด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

9 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้อยพร้าวใหม่

เพ่ือความสะดวกใน
การให้บริการและ
รับบริการของ
ประชาชน

อาคารส านักงานใหม่     6,500,000     6,500,000 ร้อยละ 80 อาคารส านักงานใหม่

10 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
หนองหาน

เพ่ือแก้ไขปัญหายา
เสพติด

แก้ไขปัญหายาเสพติด          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหา

ทบทวนความรู้

อปพร.
12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน /

แผนต าบล
เพ่ือสนับสนุน การ
จัดท าแผน

แผนท่ีมีคุณภาพ          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 แผนท่ีมีคุณภาพ ส านักปลัด

13 โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกานต์

เพ่ือป้องกันและ
อุบัติเหตุ

2 ครั ง          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 ป้องกันและอุบัติเหตุ

14 อุดหนุนงานรัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนงานรัฐพิธี อุดหนุนงานรัฐพิธี       5,000          5,000            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 อุดหนุนงานรัฐพิธี
15 จัดซื อชุดดับเพลง เพ่ือจัดซื อชุดดับเพลง ชุดดับเพลง        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 จัดซื อชุดดับเพลง
16 ค่าจ้างเขียนเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร
เว็บไซต์          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 เว็บไซต์

17 โครงการบ้านม่ันคง ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผู้ ด้อย
โอกาส

ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านผู้ ด้อยโอกาส

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
ผู้ ด้อยโอกาส

18 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคาร /ภายนอก
ส านักงาน ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องกิจการสภา

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมส านักงาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงาน

       400,000        400,000        400,000 ร้อยละ 80 ปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงาน

5,000       5,000           7,325,000      7,325,000       825,000         

       100,000 ร้อยละ 80

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพ่ือทบทวนความรู้ ทบทวนความรู้   อป
พร.

       100,000        100,000

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ 6.การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  7. การพัฒนาการด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

19 โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจร ให้แก่ ผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง

เพ่ือฝึกอบรมวินัย
การจราจร

อบรมวินัยการจราจร        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 วินัยการจราจร

20 จัดซื อเคร่ืองแต่งกาย อปพร.และกู้ชีพกู้ภัย ประจ าศูนย์
 ต าบล

เพ่ือจัดซื อเคร่ืองแต่ง
กาย

เคร่ืองแต่งกาย        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 เคร่ืองแต่งกาย

21 จัดซื อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางบก ทางน  า  อ่ืนๆ

เพ่ือจัดซื อจัดหา วัสดุ
 อุปกรณ์

จัดซื อจัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 80 วัสดุ อุปกรณ์

22 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา จัดท าแผนพัฒนา          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 จัดท าแผนพัฒนา

23 โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ

เพ่ือต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริต          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 ต่อต้านการทุจริต ส านักปลัด

24 โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐ ปลอดภัยทุกเส้นทาง เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ

ลดอุบัติเหตุ          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ลดอุบัติเหตุ

25 โครงการปรัปปรุงบ่อขยะและฝังกลบ เพ่ือเป็นตาม
หลักการจัดการขยะ

ฝังกลบ

เพ่ือถูกสุขอนามัย
และส่ิงแวดล้อม

         50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 80 ถูกสุขอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม

26 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 เพ่ือขยายโอกาสให้เด็ก
ได้มีท่ีเรียนใกล้บ้าน

เพ่ือให้เด็กได้เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าอนุบาล

       600,000 ร้อยละ 80 เด็กได้เตรียความพร้อม
ก่อนเข้าอนุบาล

27 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9 เพ่ือขยายโอกาสให้เด็ก
ได้มีท่ีเรียนใกล้บ้าน

เพ่ือให้เด็กได้เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าอนุบาล

       600,000 ร้อยละ 80 เด็กได้เตรียความพร้อม
ก่อนเข้าอนุบาล

28 โครงการเลือกตั ง เพ่ือใช้ในการจัดการ
เลือกตั ง

การจัดการเลือกตั ง        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 การจัดการเลือกตั ง

           -                  -          760,000        760,000     1,960,000
893,000   893,000       8,973,000      8,973,000       3,673,000      รวม

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 โครงการก่สร้าง ถนนลาดยาง รอบอ่างเก็บน  า บ้าน
สร้อยพร้าว หมู่ท่ี 1 กว้าง 6 เมตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ท่ี 7หนองตะใกล้ ไป
บ้านบ่อค า ยาว 2,000 เมตร

ยาว 2,000 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่างต าบลจาก
บ้านนาเยีย ถึงบ้านดอนกลอย

กว้าง7 เมตร
ระยะทาง 4,000 
เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่างต าบลจาก
บ้านนาเยีย ถึงบ้านบ่อปัทม์ ต าบลสะแบง

ระยะทาง 2,000 
เมตรกว้าง 7 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 80

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านสร้อยพร้าวถึง
บ้านหงษา

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ท่ี 7 ถึงสา,แยก
ฉางข้าวถนนหนองหาน-เพ็ญ

กว้าง6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 2 ภายใน
พื นท่ีเช่ือมระว่างหมู่บ้าน /ต าบล

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500

2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80

8 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู๋ 2ภายในพื นท่ีเช่ือมระ
ว่างหมู่บ้าน /ต าบล

กว้าง 4 เมตรยาว 
50 เมตร

4,000,000 ร้อยละ 80

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่างต าบลจาก
บ้านวังฮาง ถึงบ้านสะแบง

ระยะทาง 1,500 
กว้าง 7 เมตร

  2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนบ้านนาเยีย-
ดอนกลอย ถึงบ้านดงยางน้อย อ.พิบูลย์รักษ์

กว้าง 6 เมตรยาว 
1,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากม.4 บ้านนาเยียเช่ือม
บ้านดงยางน้อยอ.พิบูลย์รักษ์

กว้าง 6 เมตรยาว 
1,500 เมตร 1,000,000 1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80

           -     2,500,000   30,500,000   28,000,000   25,500,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

โครงการท่ีเกินศักยภาพ

รวม

ท่ี

127



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน เคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกศาลากฐิน 
หมู่ 2 ถึง บ้าหงษาวดี

กว้าง 4 เมตรยาว 
1,000 เมตร 1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกบ้านหงษา
วดึงบ้านมุ่น

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตรยาว 
1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากซุ้มประตูทางเข้าวัด
ป่าบ้านนาเยียถึงบ้านนายสุทม พลชารี

กว้าง 4 เมตรยาว 
2,000 เมตร 2,500,000 2,500,000

2,500,000 ร้อยละ 80

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นบ้านสร้อย
พร้าวไปบ้านกั ง

กว้าง 4 เมตรยาว 
1,000 เมตร

1,000,000 ร้อยละ 80

           -                  -       3,500,000     4,500,000     5,500,000
-         2,500,000  34,000,000  32,500,000  31,000,000  

รวม

โครงการท่ีเกินศักยภาพ

ท่ี งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม

128



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 ขุดหลอกห้วยกลางทุ่ง ม.1 กว้าง 15 เมตรยาว 
500  เมตร

    1,000,000 ร้อยละ 80

2 ซ่อมแซมฝายกั นน  า คองส่งน  าคลอนกรีต กว้าง 15 เมตรยาว 
500  เมตร

    1,000,000 ร้อยละ 80

3 ก่อสร้างฝ่ายกั นน  า คสล.ห้วยตูมกานา นายวีระกร 
แก้วก่อง จ านวน 1 จุด ม.

กว้าง 15 เมตรสัน
ฝ่าย 1.50 ม.

    1,000,000 ร้อยละ 80

4 ก่อสร้าง ช่องระบายน  าแบบเหล่ียม คสล.ห้วยหนองสิม
 จุด นา นางสมบัติ ยศธิพานา

กว้าง 20 เมตรสัน
ฝ่าย 1.50 ม.

    1,000,000 ร้อยละ 80

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่2ขุดห้วยดาน 
จากท่ีขุดลอกเดิม- นา นายธิติ

กว้าง 25 เมตรยาว 
1,500 เมตร

    2,000,000 ร้อยละ 80

6 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม คลองส่งน  า ม.2 กว้าง 0.60 เมตรยาว
 4,000 เมตร

    5,000,000 ร้อยละ 80

7 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่2 กว้าง 20 เมตรยาว 
1,100 เมตร

    2,000,000 ร้อยละ 80

8 โครงการขุดลอกห้วยแฝก(ตอนล่าง) เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

กว้าง 11 เมตร     1,000,000  1,00,000 ร้อยละ 80 ประชนมีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะหมู่ 6ขุดลอกอ่าง
เก็บน  าห้วยหงษาวดี เพ่ิมเติม 12ไร่

1 แห่ง     2,000,000     2,000,000 ร้อยละ 80

10 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่6ขุดลอก
หนองหว้า 12 ไร่

1 แห่ง     1,500,000     1,500,000 ร้อยละ 80

-         -            -              6,500,000   14,500,000    

ท่ี งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

โครงการท่ีเกินศักยภาพ

รวม

129



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

11 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่9ขุดลอก ห้วย
แฝก ตอนกลาง จากสะพาน-หนองแก

กว้าง 15 เมตรยาว 
2,000เมตร

    2,000,000 ร้อยละ 80

12 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่9ขุดลอก ท่าห
ล่ี (ติดกับล าห้วยดาน)

1.5ไร่     1,000,000 ร้อยละ 80

13 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะห้วยดาน หมู่ 9 เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

กว้าง 15 เมตรยาว 
1,600เมตร

    2,000,000 ร้อยละ 80

14 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  าใต้สะพาน 1 จุด 1แห่ง     1,000,000 ร้อยละ 80

15 โครงการก่อสร้าง ระบบประปา ใต้ดินม.9 จ านวน 1จุด 1 แห่ง     2,000,000 ร้อยละ 80

16 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม คลองส่งน  า ม.2 กว้าง 0.60 เมตรยาว
 4,000 เมตร

    5,000,000     4,000,000     5,000,000 ร้อยละ 80

17 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะหมู่2ขุดลอกคลอง
ร่องเปลือยตอนล่าง

กว้าง 20 เมตรยาว 
1,100 เมตร

    2,000,000     2,000,000 ร้อยละ 80 มีน  าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง

18 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะหมู่3ขุดห้วยดาน 
(วังเครือตะปา)

กว้าง 30 เมตรยาว 
1,000 เมตร

    2,000,000     2,000,000     2,000,000 ร้อยละ 80

19 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  าคสล.ห้วยดาน 1 จุด ท่ี นา
 นางเตือนใจม.4

กว้าง 30 เมตร
    1,600,000 ร้อยละ 80

-           -               7,000,000      8,000,000       18,600,000    

ท่ี งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

โครงการท่ีเกินศักยภาพ

รวม

130



รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1 )
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2562 - 2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคลุ่มน  าโขง และด้านท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครง) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

20 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่8ขุดลอก ห้วย
ดาน จาก นา นายวีรยุทธ เฟ้ืองสุวรรณ-นา นายอุดม
ลักษ์ ดีโคตร

กว้าง 30 เมตรยาว 
3,000เมตร

    2,000,000     2,000,000 ร้อยละ 80

21 โครงการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ หมู่8ขุดลอก ล า
ห้วย (ฮอมฮอก)

กว้าง 6 เมตรยาว 
500เมตร

    3,000,000 ร้อยละ 80 มีน  าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  า คสล.จ านวน 1จุด นา 
นายโฮม จ าปาหอม

เพ่ือให้มีน  าใช้อย่าง
พอเพียง

1แห่ง     1,000,000 ร้อยละ 80

23 โครงการก่อสร้างก่อสร้างประตูระบายน  า จ านวน 8 
จุด ตามล าห้วยดานม.8

8 จุด     1,000,000 ร้อยละ 80

           -                  -                    -       2,000,000     7,000,000
-           -               7,000,000      16,500,000     40,100,000    

รวม

ท่ี งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

โครงการท่ีเกินศักยภาพ

รวม

131


