
เทศบาลต าบลผักตบ
อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

“ต าบลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน  

สนับสนุนการท่องเที่ยว”

แผนพฒันาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เพิม่เตมิ คร้ังที่ ๑
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลตําบลผักตบ  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  

                                                                                                  ๑ 

แบบ ผ.01 
 

 
ยุทธศาสตร ป2566 ป2567 ป2568 ป2569 ป2570 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 22 52,280,300 - - - - - - - - 22 52,280,300 

1.2แผนงานเคหะชุมชน  2 20,000,000 - - - - - - - - 2 20,000,000 
2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร 2 900,000 - - - - - - - - 2 900,000 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.1 แผนงานสรางความเขมแขง็ของ
ชุมชน   

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

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 1,000,000 - - - - - - - - 2 1,000,000 

4.ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 2,400,000 - - - - - - - - 1 2,400,000 

5.ยุทธศาสตรดานการศึกษาและการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

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

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

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



แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2565)  
 

 



 

 

๒ 

 

                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลตําบลผักตบ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

  1 โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนนบานดอนแคน หมูท่ี 11 
จากถนนสามแยกผักตบนามวง-นา
นายนิวัฒน ใจแกว  

เพ่ือแกไขปญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ปริมาณงาน ขนาดความกวาง 
3.5 เมตร ระยะทางยาว 
1,735 เมตร 

48,500 - - -       - ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

  2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนหวย ดาน 
บานผักตบ หมูท่ี 2 

เพ่ือความสวยงาม ปริมาณงานขนาดความกวาง 
10 เมตร ยาว 143 เมตร 
พรอมลงทอ คสล.ขนาด 1.00 
เมตร จาํนวน 20 ทอน  

94,000 - - -       - 80%ของ
ประชาชนท่ีมา
ใชบริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน 

กองชาง 

  3 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแคน 
หมูท่ี 11 จากบานนายสุวิทย รสด ี–
นายถวิล วงคคําพระ   

เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังในฤดูฝน 

ปริมาณงานกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
ความ 0.60*0.60*0.12 เมตร  

280,000 - - -       - รอยละของ
รางระบายนํ้า
ท่ีไดมาตรฐาน 

แกไขปญหานํ้า
ทวมขัง 

กองชาง 

 
 



 

 

๓ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 5 หมูบานนาฮัง จากถนนสายบาน
นาฮัง-ไปปาชาจีน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร 

487,000 - - -        - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 
 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 7 บานผักตบ จากถนนขางรสีอรท-
ทางแยกทางหลวง หมายเลข 22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร 

487,000 - - -        - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 8 บานหนองกุง จากถนนสายสาม
แยกประปา-สวนนายประสพ บุษราคัม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร 

487,000 - - -        - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 
 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 6 บานปากาว จากถนน ขางวัด 
ศิริวรรณ-สวนนายตอม บัวทอง 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร  

487,000 - - -        - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 
 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 4 บานหนองกอบง จากศาลปู
กลางบาน-ชนถนนไปปาชาจีน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร  

487,000 - - -        - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 
 



 

 

๔ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 3 บานหนองบัว จากบาน
นางอนุ โสมาบุตร-เมรุบานหนองบัว 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร 

493,000 - - -      - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บานผักตบ จากถนน
หนาเทศบาล-วัดบานฝาง 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 6 เมตร ยาว 
150 เมตร  

489,000 - - -      - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 10 บานผักตบ หลัง
โรงเรียนบานผักตบ-บานดอนแคน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงานกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร  

487,000 - - -      - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
 

12 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 
บานหนองบัว จากนานางวิไลภรณ 
สิงหสาธร-ลําหวยขุมปูน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ปริมาณงานซอมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดความกวาง 4 
เมตร ยาว 510 เมตร 
หนาเฉลี่ย1.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,400 ตร.ม.  

290,000 - - -      - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
 

 
 



 

 

๕ 

 

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 10 บานผักตบ 
จากนานายสเุมท เลศิศรเีพชร-นา
นายสมรักษ มุกพิลา 

เพ่ือใหประชาชน
มีความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงานกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร  

487,000 - - -      - รอยละของ
ถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กขามลําหวยดาน หมูท่ี 
2 บานผักตบ 

เพ่ือใหประชาชน
มีความสะดวก
ในการสัญจร 

ปริมาณงาน ขนาดความ
กวาง 2.00 เมตร ยาว 
21.00 เมตร 

500,000 - - -      - สะพาน
คอนกรีตท่ี
ไดมาตรฐาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
 

                                                                            รวมท้ังส้ิน  5,603,500 - - -      -    

 
 
 
 
 
 
  



 

 

๖ 

 

 
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ดานการพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสรมิการเกษตร 
         2.1  แผนงานการเกษตร   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองตาแดง 
หมูบานหนองกุง หมูท่ี 8  

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดป 

ปริมาณงาน ปริมาณดิน
ขุด 9,026.80 ลบ.ม. 
ดินขน 5,200 ลบ.ม. 

500,000 - - - - หนองตาแดง ประชาชนมีน้ําใช
ในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกลําหวยคําพุ 
หมูบานผักตบ หมูท่ี 1 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดป 

ปริมาณงาน ปริมาณดิน
ขุด 5,850 ลบ.ม. ดิน
ขน 5,850 ลบ.ม. 

400,000 - - - - หวยคําพุ ประชาชนมีน้ําใช
ในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

                                         รวมท้ังสิ้น  900,000 - - - -    

 
 
 
 
 

   ผ  o๒ 



 

 

๗ 

 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เสริมสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
cctv บานผักตบ หมูท่ี 1,2,13 จํานวน 
5 จุด ดังน้ี  
จุดท่ี 1 สถานีตํารวจชุมชนตําบลผักตบ-
ขางวัดสระมณฝีงทิศตะวันตก 
จุดท่ี 2 สถานีตํารวจชุมชนตําบลผักตบ-
สี่แยกหนาบานนายกรรณวุธ ไชยเดช 
จุดท่ี 3 สถานีตํารวจชุมชนตําบลผักตบ-
สี่แยกหอปูแสงมณีบริเวณตลาด 
จุดท่ี 4 สถานีตํารวจชุมชนตําบลผักตบ-
สามแยกขาง รพสต.ผักตบ 
จุดท่ี 5 สถานีตํารวจชุมชนตําบลผักตบ-
สี่แยกศาลาประชาคมหมู 13 
 
 
 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

ปริมาณงานการ
ติดตั้งกลอง cctv 
จํานวน 5 ตัว  
  

 500,000 - - -      - จํานวน
กลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

                                                                                                                                                                                                                   



 

 

๘ 

 

     3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
cctv บานปากาว ของหมูท่ี 6,12 
จํานวน 5 จุด มดีังน้ี 
จุดท่ี 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา
กาว-สามแยกหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปากาว 
จุดท่ี 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา
กาว-สี่แยกวัดศิริวรรณ  
จุดท่ี 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา
กาว-สี่แยกปากาวจะไปบานกะพ้ี 
จุดท่ี 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา
กาว-สามแยกหลังโรงเรียนบานปากาว
ทิศตะวันตก 
จุดท่ี 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา
กาว-สามแยกหลังโรงเรียนบานปากาว
ทิศเหนือ 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

ปริมาณงานการ
ติดตั้งกลอง cctv 
จํานวน 5 ตัว  
 

500,000 - - -      - จํานวนกลอง
วงจรปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

                                                                          รวมท้ังสิ้น  1,000,000 - - -      -    

 
 



 

 

๙ 

 

 
 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนท่ีย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
4.ยุทธศาสตรดานการบริหารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

 1 โครงการจดัซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบ
อัดทาย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาท่ีดานจัดเก็บขยะ 

รถบรรทุกขยะ 1 คัน ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่าํกวา 170 
กิโลวัตต 
 1)   แบบอัดทาย 
   (1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาด
ความจุของตูไมนอยกวา 10 
ลูกบาศกเมตรและสามารถรับ
นํ้าหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 
5,000 กิโลกรัม 
 
   

2,400,000 - - - - มีจํานวน
รถบรรทุกขยะ 
1 คัน 

ปริมาณขยะลด
นอยลงและไมมี
มลพิษดานขยะ 

สํานักปลดั 

 
 



 

 

๑๐ 

 

 
 
 
4.ยุทธศาสตรดานการบริหารทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570

(บาท) 

      (2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไม
นอยกวา 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนา
ไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร  
  (3) รถรับนํ้าหนักบรรทุกไมต่ํา
กวา 6,000 กิโลกรมั แล
นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนัก
บรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 
กิโลกรมั 
 (4) ชุดอัดทายทํางานดวย
ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดันสูงสดุไมนอยกวา 2,500 
ปอนดตอตารางน้ิว 
 (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสี
เหลือง 1 ดวง 

        

                                                                    รวมท้ังส้ิน 2,400,000        

 



 

 

๑๑ 

 

       
                                                    
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
     ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก 
บานหนองบัว หมูท่ี 3 จากเสน
หนองบัว – หนองลุมพุก 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณการกอสรางถนน
แอสฟลทติก ขนาดความ
กวาง 6 เมตร ยาว 550 
เมตร 

2,022,000 - - -      - ถนนแอสฟลทติก
ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ พรอมตดิตัง้เสาไฟฟา
สองสวางโซลาเซลล ของหมูบาน
กะพ้ี หมูท่ี 7 จากถนนสายบานกะ
พ้ี-บานมวง 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณการกอสรางถนน
คอนกรีต คสล. ชวงท่ี 1 
ขนาดความกวาง 4 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 
0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 2,600 
ตร.ม. ชวงท่ี 2 ขนาด
ความกวาง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

9,386,200 - - -      - ถนนคอนกรีตท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 



 

 

๑๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                               
     ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

   หรือพ้ืนผิวจราจรไมนอย
กวา 4,000 ตร.ม. และ
ปริมาณงานติดตั้งเสา
ไฟฟาสองสวางโซลา
เซลล 79 ตน 

 - - -      -    

 
                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

  3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก 
บานหนองกุง หมูท่ี ๘ จากถนน
สายบอนไก – บอขยะเกา 

เพ่ือแกไขปญหา
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงาน  กอสราง
ถนนแอสฟลทติก 
ขนาดความกวาง ๖ 
เมตร ยาว ๒,700 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจร/ไหลทางไม
นอยกวา 16,200 
ตร.ม. 

๗,๖๓๒,ooo - - -       - ถนนแอสฟลทติก
ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
    
                   
 
 
 
                                                                      



 

 

๑๔ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ พรอมตดิตั้งเสาไฟฟา
สองสวางโซลาเซลล ของหมูบาน
ปากาว หมูท่ี ๑๒ จากถนนสาย
หนองโน –ถนนสายสวนนาย
ประสพ บุษราคัม ตรงบอขยะเกา 

เพ่ือแกไขปญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนและเพ่ือให
ประชาชนมีไฟฟาใช 

ปริมาณงานกอสรางถนนคอนกรตี 
ชวงท่ี ๑ ขนาดความกวาง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๖๓0 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจรไมนอยกวา 8,150 ตร.ม. 
ชวงท่ี ๒ ขนาดความกวาง ๔ เมตร 
ยาว ๖๗0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางทาง
ละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,680 ตร.ม. และ
ปริมาณการติดตั้งเสาไฟฟาสอง
สวางโซลาเซลล ๓๕ ตน 

๙,๗๕o,๖00 - - -      - ถนนท่ี
กอสราง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
และมไีฟฟา
สองสวาง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
และประชาชน
มีไฟฟาใช 

กองชาง 
 

 
 
 
 
                        
            
                                              



 

 

๑๕ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟลทติกจาก
ถนนสายบานนาฮัง-บานหนองกอบง 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณงานกอสราง
เสรมิผิวจราจร ขนาด
ความกวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  

3,467,000 - - - - ถนนท่ี
กอสราง
เปนไปตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกจาก
ถนนสายบานนาฮัง-บานหนองกุง 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณการกอสราง
ถนนแอสฟลทติก ขนาด
ความกวาง 6 เมตร ยาว 
1,850 เมตร  

6,743,000 - - - - ถนนแอส
ฟลทติกท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกจาก
ถนนสายบานหนองกอบง-ปาชาจีน 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณการกอสราง
ถนนแอสฟลทติก ขนาด
ความกวาง 6 เมตร ยาว 
1,300 เมตร  

4,746,000 - - - - ถนนแอส
ฟลทติกท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

8 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกจาก
ถนนสายบานปากาว-บานมวง 

เพ่ือแกไข
ปญหาการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปริมาณการกอสราง
ถนนแอสฟลทติก ขนาด
ความกวาง 6 เมตร ยาว 
800เมตร  

2,930,000 
 

- - - - ถนนแอส
ฟลทติกท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
 

                                                                   รวมท้ังสิ้น                                                    46,676,800 - - - -         - 

       
 



 

 

๑๖ 

 

                                                                                                                 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
โซลาเซลลภายในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลผักตบ มีดังน้ี  
จุดท่ี 1 จากโรงเรียนบานปากาว 
– บานนายมานิตย  โพธ์ิผล 
จุดท่ี 2 จากโรงแปง-บานนายสุระ 
อินทรอําคา  
จุดท่ี 3 ทางเขาบานฝาง-บานนาย
ทองสาย สิงหสาธร  
จุดท่ี 4 ขางสระหนาเทศบาล
ตําบลผักตบ-บานนายอรุณ ครุิมา 
 
 
 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ปริมาณงานการตดิตั้งเสา
ไฟฟาสองสวางโซลาเซลล
ภายในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
ผักตบท้ังหมดจํานวน 
145 ตน 
 
 

10,000,000       - -       - - มีไฟฟา
สองสวาง 

ประชาชนมี
ไฟฟาโซลาเซลล
ใชและเพ่ือ
อํานวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
 

       
             
      
 
                                                                                                                                                                                



 

 

๑๗ 

 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 จุดท่ี 5 ขางวัดสระมณี-บานนายโสภณ 
ใตชมพู 
จุดท่ี 6 จากบานนายทองพูล โคตรวิทย-
บานนายสุพจน คชรมย  
จุดท่ี 7 จากสามแยกบานผักตบ หมูท่ี 
13-บานนายผจญ วงคคําพระ 
จุดท่ี 8 จากบานนางแสวง สิงหสาธร-
วัดสวางวนาราม 
จุดท่ี 9 จากบานนายอุบล บุญเกิด-บาน
นายนาวิน รสด ี
จุดท่ี 10 จากโรงเรียนบานนาฮัง-นานาง
ราณี ราวะด ี
จุดท่ี 11 จากนานายบุญชู พันเสนา-
นายธนากร พลเสน  
 
 
 
 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

        - -       - - มีไฟฟา
สองสวาง 

ประชาชนมี
ไฟฟาโซลา
เซลลใชและ
เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

กองชาง 
 

 
 



 

 

๑๘ 

 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         1.2  แผนงานเคหะชุมชน   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางแบบก่ึงเดี่ยว
ภายในเขตเทศบาลตําบลผักตบ มดีังน้ี 
จุดท่ี 1 จากหนาโรงเรียนบานผักตบ-นางแกว 
สิงหสาธร 
จุดท่ี 2 จากหนาบานนายปรีชา ภมูิมิตร-นาง
สมพงษ ศรีชัยโยรักษ 
จุดท่ี 3 จากสามแยกบานหนองบัว-นานายจัน 
ศรีชัยโชรักษ 
จุดท่ี 4 สามแยกหอประปาบานหนองกุง-สาม
แยกบอนไก 
จุดท่ี 5 สามแยกบานนาฮัง-นานายประวร พรม
มาโอน 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ปริมาณการติดตั้ง
เสาไฟฟาสองสวาง
แบบก่ึงเดี่ยว 
จํานวน 140 ตน 

10,000,000       - -       - - มีไฟฟา
สองสวาง 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชและ
เพ่ืออํานวย
ความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 

กองชาง 
 

                                                                                    รวมท้ังสิ้น 20,000,000       - -       - -    

 
 
 

  

 


