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ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)  พ.ศ. 
2561 ซ่ึงได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนพัฒนานั้น รวมทั้ง
วางแผนแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ด าเนินการทบทวนแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจึงต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันต่อไป 
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เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)  พ.ศ. 
2561 ซ่ึงได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผน
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ด าเนินการทบทวนแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564)และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ซ่ึง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)และบางโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไม่ตรงกับ
รายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  
 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับการเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1  
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ 1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1. ด้ำนกำยภำพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  20   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 

1.1  ลักษณะที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันต้ังอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอโนนศิลาตั้งอยู่หมู่ที่10บ้านหนองแวง ต าบล
บ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอ าเภอโนนศิลาประมาณ 9    กิโลเมตร  

ทิศเหนือ    ติดเขต อบต หนองน้ าใสและต าบลแคนเหนืออ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้        ติดเขต  อบต. โจดหนองแก  อ าเภอพล และ อบต. วังหิน 

    อ. หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก   ติดเขต อบต. ป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก     ติดเขตเทศบาลโนนศิลา อ. โนนศิลา จังหวดัขอนแก่น 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกับมีพ้ืนที่สูงต่ าสลับเป็นลูกคลื่นไม่มีแม่น้ าไหลผ่านสภาพดินล้วนปนทราย 
ไม่อุ้มน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก 
1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ต าบลบ้านหันมีลักษณะภูมิอากาศร้อนขึ้นสลับกับฤดูแล้ง มีตอนกลางวัน และตอนกลางคืนอากาศจะแตกต่าง
กันมากตอนกลางวันอากาศร้อนจัดมากตอนกลางคืนอากาศจะเย็นในบางปีภาวะฝนทิ้งช่วงท าให้ปริมาณน้ าใน
แหล่งน้ าตามธรรมชาติมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอแก่การเกษตร 
1.4 ลักษณะของดิน   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  มีเนื้อที่ประมาณ 75.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
47,140 ไร่ เดิมมี 16 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่ที่ 1 , 2, แยกขึ้นกับเทศบาลโนนศิลา โดยส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วน
ปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง   
2.1  เขตการปกครอง 

       จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จ านวน  14   หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 3   บ้านหนองไฮ    หมู่ที ่10   บ้านหนองแวง 
   หมู่ที่ 4   บ้านห้วยแคน    หมู่ที่ 11   บ้านหนองไฮน้อย 

หมู่ที่ 5   บ้านวังยาว    หมู่ที่ 12   บ้านหนองแวงน้อย 
   หมู่ที่ 6   บ้านหนองขี้เห็น    หมู่ที ่13   บ้านหนองทุ่ม 
               หมู่ที่ 7   บ้านห้างข้าว              หมู่ที่ 14   บ้านกุดหลง  



 

                หมู่ที่ 8   บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ   หมู่ที่ 15   บ้านดอนกู่ 
   หมู่ที่ 9   บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ   หมู่ที่ 16   บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ  
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2.2  กำรเลือกตั้ง 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออเป็นหนึ่งเขตการเลือกตั้งมีจ านวน14 
หมู่บ้านแบ่งออกเป็น 14 หน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 
หมู่ที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 
9 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 10 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 11 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 12 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 หมู่
ที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 14 หน่วยเลือกตั้งที่ 13 หมู่ที่ 15  หน่วยเลือกตั้งที่ 14 หมู่ที่ 16 

3. ประชำกร 
ประชากรทั้งสิ้น 8,284 คน แยกเป็นชาย 4,177 คนเป็นหญิง 4,107 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 198 คนต่อ

ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน  2562) 
 

    ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ท่ี ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 
บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู่ 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

245 
299 
515 
467 
253 
306 
337 
241 
472 
387 
113 
105 
146 
291 

223 
308 
484 
505 
234 
285 
313 
250 
456 
390 
125 
120 
146 
268 

468 
607 
999 
972 
487 
591 
650 
491 
928                  
777 
238   
225                  
292 
559 

126 
149 
284 
235 
140 
146 
156 
126 
268 
219 
68 
60 
75 
142 

          รวมทั้งหมด 14 4,177 4,107 8,284 2,194 

  ที่มาส านักทะเบียนอ าเภอโนนศิลา  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  2562 
4.  สภำพทำงสังคม 

4.1  กำรศึกษำ  
 4.1.1   โรงเรียนประถมศึกษา       จ านวน      7    แห่ง   ดังนี้ 



 

         -  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์  หมู่ที่   3 
         -  โรงเรียนบ้านห้วยแคน    หมู่ที่   4 
         -  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี   หมู่ที่   5 
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        -  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น      หมู่ที่   6 
          -  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี   หมู่ที่   7 
     -  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา   หมู่ที่  9 
     -  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ าขุ่นเหนือ  หมู่ที่  16 
      4.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)         4   แห่ง  ดังนี้ 
                      -  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์            หมู่ที่   3   
            -  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี              หมู่ที่   5 

                 -  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี                     หมู่ที่   7 
     -  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา    หมู่ที่  9 

การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  30 กระทรวงมหาดไทย ให้มี
นโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2543   คือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน  ซึ่งมจี านวนเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน    95  คน  เป็น
ชาย 60 คน  หญิง  49  คน โดยมีครูดูแลเด็กอนุบาลจ านวน 5  คน  ดังนี้ 

    1.  นางถวิลวงษ์  ศรีโฮมจันทร์ 
   2.  นางสาวสุธาวด ี มูลบุญ 
   3.  นางปราริชาติ     ศรีเมืองช่าง 
   4.  นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย 
   5.  นายประวิทย์  สุภา     

ชั้นที่  จ านวนนักเรียน รวม 
ชาย หญิง 

เด็กเล็ก    
อนุบาลชั้นปีที่  1 60 49 109 

รวม 60 49 109 
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม   2562 

4.2  กำรสำธำรณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบล  จ านวน   2   แห่ง 

ตั้งอยู่ทีบ่้านหัน หมู่ที่ 1 และบ้านวังยาว หมู่ที่ 5  ต.บ้านหัน  อ. โนนศิลา    จ. ขอนแก่น 



 

 -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ    100 % 
4.3  ด้ำนอำชญำกรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับฝ่ายปกครองได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 

-  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนนศิลา              1   แห่ง 
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 -  อาสาต ารวจบ้าน     30 นาย 
-  ต ารวจสายตรวจต าบล     2    นาย 
-  ลูกเสือชาวบ้าน     34  นาย 

  -  อปพร.      45  นาย 
  -  อสม.       164  คน 
  -  กู้ชีพ       7  คน 

 วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดโดยติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยกและตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
4.4  ด้ำนยำเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนน
ศิลาได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ค้าและผู้เสพแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ถือว่ามีน้อย เหตุผลก็เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน ประชาชน
ช่วยกันสอดส่องดูแลโดยการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส และฝึกอบรมให้ความรู้ร่วมกับ
อ าเภอโนนศิลา และ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนนศิลา 
4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 
 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 จ านวน ประชากรที่ได้อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน ได้รับเบี้ยจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต ้

67 
96 
154 
141 
49 
74 
65 



 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู ่
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 

59 
129 
100 
35 
23 
38 
69 

                 

(ข้อมูลจากงานพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต บ้านหัน ณ เดือนมิถุนายน 2563) 
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จ านวน ประชากรที่ได้อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน ได้รับเบี้ยจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต ้

32 
53 
50 
35 
30 
23 
39 
38 
65 
42 
9 
11 
23 
19 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู ่
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 

                 

(ข้อมูลจากงานพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต บ้านหัน ณ เดือนมิถุนายน 2563) 
จ านวน ประชากรที่ได้อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน ได้รับเบี้ยจากนโยบายของรัฐบาล 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต ้

1 
4 
2 
- 
- 
1 
2 



 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู ่
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 

- 
1 
- 
- 
- 
- 
1 

                 

(ข้อมูลจากงานพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต บ้านหัน ณ เดือนมิถุนายน 2563) 
5.   ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 
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การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอโดยใช้ถนนเส้นทางต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุกและถนนลาดยาง
บางสายในต าบลออกมาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ)  
-   การคมนาคมติดต่อภายในต าบล สภาพเป็นถนนดิน ถนนหินคลุก ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาล าบาก 

-  ถนนทางหลวงชนบท หรือ รพช. และถนนกรมโยธาธิการเชื่อต่อระหว่างหมู่บ้านและอ าเภอโนนศิลา 
- ถนนเส้นทางรถไฟสาย กรุงเทพ – หนองคาย  
-  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
5.2  การไฟฟ้า 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันโดยสภาพพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน ยกเว้น

ครัวเรือนที่ได้แยกออกใหม่ซึ่งห่างจากชุมชนหมู่บ้านจึงยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อบ้ำน จ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช ้
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนอื 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต ้

- 
- 
- 
- 
5 
1 

 11 
2 
- 

15 
- 
2 
4 

   2 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู ่
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนอื 

 
 
 
 
 
 
 

                 

    5.3   แหล่งน้ าธรรมชาติ 



 

มีทั้งหมด 12  สาย 
หมู่ที่ ชื่อล าห้วย ความยาว/กิโลเมตร ฝาย 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนอื 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต ้
บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู ่
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนอื 

500  เมตร 
2,000  เมตร 
1,000  เมตร 
600  เมตร 
400  เมตร 

2,000  เมตร 
2,000  เมตร 

- 
1,500  เมตร 
3,000  เมตร 
1,000  เมตร 

- 
1,000  เมตร 
1,500  เมตร 

1 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝาย    จ านวน  9 แห่ง 

บ่อน้ าตื้น               จ านวน  16 แห่ง 

บ่อน้ าโยก   จ านวน  32 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  14 แห่ง 

5.4  กำรโทรศัพท์ 
                 สามารถรับ/ส่ง สัญญาณโทรศัพท์มือถือในระดับหมู่บ้าน/ต าบล ได้ชัดเจนด้วยเครือข่าย ดีแทค  AIS 
                     -  โทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน  จ านวน            20    แห่ง  
       -  โทรศัพท์บ้าน    จ านวน     -      เลขหมาย 
   5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีการรับส่งไปรษณีย์ไปในชุมชนทุกหมู่บ้านในอ าเภอโนนศิลา 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  กำรเกษตร 
-  ท านา ประมาณ                        60    % 
-  ท าสวน    ท าไร่  เลี้ยงสัตว ์       30   % 
-  รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป        10   % 
6.2  กำรปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมราย 
ได้ เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด โค กระบือ ในพ้ืนที่โดยประมาณ 
6.3  กำรบริกำร 
 โรงแรม      -  แห่ง 



 

 ร้านเสริมสวย     14 แห่ง 
6.4  กำรท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้จัดกิจกรรมบุญกุมข้าวร่วมกับอ าเภอโนนศิลา 
6.5  กำรอุตสำหกรรม 
 จ านวนอุตสาหกรรมขนาดเล็กโรงสีขนาดเล็ก   จ านวน   21    แห่ง8 
6.6  กำรพำณิชย์ 
 - ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก            จ านวน    -    แห่ง 

 - โรงสีขนาดใหญ่                 จ านวน   -     แห่ง 
-  โรงขนนจีน     จ านวน   3    แห่ง 
-  ร้านค้าขาย     จ านวน   20   แห่ง 
-  ร้านซ่อมยานยนตร์    จ านวน   13   แห่ง 
-  ร้านรับซื้อของเก่า    จ านวน   4   แห่ง 
-  ร้านขายปุ๋ย     จ านวน   1   แห่ง 
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    6.7  แรงงำน 
อาชีพหลักของคนในพ้ืนที่ต าบลบ้านหันส่วนใหญ่คือการท านา  ท าไร่บางส่วนไปท างานใน

ต่างจังหวัด และยังมีอาชีพเสริม คือการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง 
7   ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

    7.1 กำรนับถือศำสนำ 
     ประชาชนในต าบลบ้านหันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 13 แห่ง 
       1.  วัดป่าสันติวนาราม   หมู่ที่  3 
     2.  วัดอัมพวนาราม   หมู่ที่  4 
     3.  วัดสว่างน้ าใส    หมู่ที่  5 
     4.   วัดสว่างโนนงาม   หมู่ที่  6 
     5.   วัดบ้านห้างข้าว   หมู่ที่  7 
     6.   วัดวิสุทธิการาม   หมู่ที่  8 
     7.   วัดศรีบุญเรือง   หมู่ที่   9 
     8.  วัดเทพาราม    หมู่ที่  10 
     9.  วัดนราธิวาส    หมู่ที่  11 
     10.  วัดเทพนิมิต    หมู่ที่  12 
     11.  วัดป่าสามัคคีธรรม   หมู่ที่  13 
     12.  วัดอัมพาราม   หมู่ที่  14 
     13.  วัดแก้วกู่ชัยมงคล   หมู่ที่  15 
         ส านักสงฆ์    จ านวน       1    แห่ง   



 

        โบสถ ์  - 
       มัสยิด   - 

 ศาลเจ้า  - 
    7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 

    ประเพณีขึ้นบ้านใหม่   เดือน  มกราคม 
- เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม  คือพีให้พระภิกษุต้องอาบัติสังฆาพิลาส ต้องประพฤติวุฎฐาน 

พิธีเข้ากรรม เข้าไปอยู่ในขอบเขตจ ากัด เพ่ือทรมานร่างกายและจิตใจให้หายจากการ
กระท าที่ได้กระท ามา 

- เดือนยี่บุญคุณลาน คือการท าบุญสู่ขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่สถาน หรือ
เรียกว่า บุญสู่ขวัญลาน 

- เดือนสาม บุญข้าวจี คือจะมีการปั้นข้าวเหนียวจี่ไฟให้สุก บุยข้าวจี่นิยมท ากันในปลาย
เดือนสาม 

- เดือนสี่ คือบุญเผวท คือการท าบุญมหาชาติ ฟังเทศก์ เรื่องเวชสันดรชาดกประกอบไป
ด้วย คาถา พันคาถา จัดเป็นกัณฑ์ได้ 13 กัณฑ์ เชื่อว่าฟังจบในวันเดียวจะได้กุศลแรง 

 
 

9 
- เดือนห้า คือบุญสงกรานต์หรือบุญสรงน้ า เป็นบุญที่ลูกหลานจะได้สมมา พ่อแม่ ปู่ ย่า 

ตายาย เพ่ือเป็นการทดแทนพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา บางแห่งก็มีการรดน้ าเป็นที่
สนุกสนาน 

- เดือนหก คือบุญบั้งไฟ บุญบวชนาค บุญบ้องไฟที่ท ากันเมื่อก่อนเชื่อว่าท าเพ่ือบูชา
เทวดาอารักษ์มหาศักดิ์หลักเมืองเป็นประเพณีท าบุญเพ่ือขอฝนเพ่ือให้ฝนตดต้องตาม
ฤดูการ ปัจจุบันมีการบวชลูกชายและเข้าพรรษาในเทศกาลนี้ด้วย 

- เดือนเจ็ด คือบุญช าฮะ สวดถอดบ้านเลี้ยงปู่ตา คือการท าบุญเพ่ือชะล้างสิ่งที่ไม่ดี
เดือดร้อนบ้านเมืองจ าเป็นต้องท าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เกิดขโมย ฆ่าฟันกัน ผู้คน 
วัวควาย บ้านเมืองมีเพศภัยต่าง ๆ จึงท าบุญช าฮะ กับสิ่งที่ท าให้บ้านเมืองเดือดร้อน 

- เดือนแปด คือบุญเข้าพรรษา บุญเข้าพรรษาท่ีท าเป็นบุญที่ท าข้ึนเพ่ือปฏิบัติตนอยู่ใน 
- ศีลธรรมเป็นการก าหนดให้พระสงฆ์ประจ าอยู่ที่วัด ไม่ให้เดินทางไปมา ซึ่งอาจจะไปท า

ความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน 
- เดือนเก้า คือบุญข้าวประดับดินการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีเปรด หรือญาติที่ตาย

แล้ว ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าว ของหวาน พร้อมด้วยหมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตอง 
แล้วไปวางไว้ตามพ้ืนดิน 

- เดือนสิบ คือ 
- เดือนสิบเอ็ด คือบุยออกพรรษา เป็นการสักการะพระพุทธบาท อธิฐานให้มีความสุข

ตลอดไป 



 

- เดือนสิบสอง คือบุญกระฐินเป็นการท าบุญใหญ่โดยจะจัดท าผ้ากฐินเพ่ือน าไปถวายแก่
พระสงฆ์ซึ่งการท าบุญกฐินมีการก าหนดวัดที่จะท าบุญและก าหนดวัน เวลา ที่จะทอด
ถวาย เพ่ือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพ่ีน้องที่ตายไปแล้ว 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้อนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหม และการ
ทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 

ภาษาถ่ินส่วนใหญ่ร้อยละ 99 % พูดภาษาอีสาน 
    7.4  สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใน
ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายได้แก่ เสื่อท่ีทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าไหม เครื่องจักร
สานที่ท าจากไม่ไผ่ 

   8.  ทรัพยำกรธรรมชำติ  
8.1  น้ า  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือล าห้วยสายต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นล าห้วยตาม

ธรรมชาติ 
8.2  ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันไม่มีป่าไม้ 
8.3  ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันไม่มีภูเขา 
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8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีพ้ืนสูงต่ าเป็นเนิน ส่วนใหญ่ดินเป็นดินร่วนปน
ทรายและมีการระบายน้ าได้ดี 

9  ข้อมูลอ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุ) 
ศักยภำพในต ำบลบ้ำนหัน 

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
  1.  นางภรณี  อินทะมาตย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. นายวัชรากร  พร้อมจิตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.  นายบุญชู  ผมหอม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.  นายสุรสิทธิ ์  โนนเสนา  เลขานุการนายก 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
1.  นายถาวร  บัวแพร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2.  นายสะไกร  มูลกิตติ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  3.  นางสาวปุญญิศา อนัญตศิริ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.  นายส าราญ  มาลี   สมาชิก  หมู่ที่  3 
  5.  นายนรงค์  วงษ์แวง   สมาชิก หมู่ที่  3 
  6.  นายสุนัน  พืชผักหวาน  สมาชิก หมู่ที่  4 



 

  7.  นายยงยุทธ์  มาลี   สมาชิก หมู่ที่  4 
  8.  นายวงเดือน  สุดทอง   สมาชิก หมู่ที่  5 
  9.  นายประยงค์  ชมภูน้อย  สมาชิก หมู่ที่  6 
  10.  นายสมชาย  สุดใด   สมาชิก หมู่ที่  6 
  11.  นางดอกไม้   เค้างิ้ว   สมาชิก หมู่ที่  7 
  12.  นางกระท้อน นันเจริญ  สมาชิก หมู่ที่  7 
  13.  นายบุญช่วย  อินทะมาตย์  สมาชิก หมู่ที่  8 
  14.  นายพุฒ  มาซา   สมาชิก หมู่ที่  8 
  15.  นายอู๊ด  คุณสิงห์   สมาชิก หมู่ที่  9 
  16.  นางศรีนวล  มาซา   สมาชิก หมู่ที่  9 
  17.  นายรุ่งโรจน์  เอนอ่อน   สมาชิก หมู่ที่  10 
  18.  นายค าสอน  มาลี   สมาชิก หมู่ที่  10 
  19.  นายนิรันดร  มนตรี   สมาชิก หมู่ที่  11 
  20.  นายทองใส  สิงห์น้อย  สมาชิก หมู่ที่  12 
  21.  นายเหลือ  เกตใส   สมาชิก หมู่ที่  12 
  22.  นายอะดูลย์  สุ่ยหล้า   สมาชิก หมู่ที่  13 
  23.  นางวิกานดา เอกวงษ์   สมาชิก หมู่ที่  14 
  24.  นายวิคิด  สกุลพิมพ์  สมาชิก หมู่ที่  14 
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25.  นายสุรทิน  จองทอง   สมาชิก หมู่ที่  15 
  26.  นายชัยยุทธ  ปุคคลา   สมาชิก หมู่ที่  15 
  27.  นายบัญฑิต  โคตรแป   สมาชิก หมู่ที่  16 
  28.  นายประจักษ์ ทะทา   สมาชิก  หมู่ที่  16 

จ ำนวนบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
พนักงานส่วนต าบลในส่วนส านักปลัด มีจ านวน  13  คน 

   1.  นางปุญญิศา  อนัญตศิริ ปลัด  อบต.บ้านหัน 
   2.  นางพานิจ  ท าสีทา  รองปลัด อบต. บ้านหัน 

3.  นางสาวบุญยานุช เมินเมือง หัวหน้าส านักงานปลัด    
   4.  นางสาวสุกฤตา สุดสะอาด นักทรัพยากรบุคคล   
   5.  นางสาวจิราวรรณ สุดใด  นิติกร 
   6.  นายสุนทร  ชัยดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   7.  นางสาวปรินดา เนตรวิเชียร นักพัฒนาชุมชน 
   8. พ.จ.อ.  อรุณ           ชัยสวัสดิ ์   เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย    

9.   นางกาญจนา ศรีแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ 
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 



 

   1  นางสาวอารีรัตน์ เอกวงษ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   2  นายรุ่งนิรันดร์  สุดทองพัชร์ พนักงานขับรถ 
    พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
   1  นายเสถียร  หล้าชน  นักการภารโรง 
    จ้ำงเหมำบริกำร 
   1  นางยุพิน  ศรีสะอาด ท าความสะอาด  
 

พนักงำนส่วนต ำบลในส่วนกำรคลัง  มีจ ำนวน   7   คน 
   1.  นายชูศักดิ์  ไชยพรม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   2.  นางมนัสนันท์  เกตุลา  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
   3.  นางสาวณชญาดา ทาตา  นักวิชาการการเงินและบัญชี   
   4.  นางสาวสโรชา สิงห์น้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   5.  นางสาวกัญญาพร มณีทัศน์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 6.  นางสาวผ่องพรรณ์ มุ่งเกิด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

7  นายธวัชชัย  เดชยศดี  เจ้าพนักงานวัสดุ  
พนักงำนส่วนต ำบลในกองช่ำง   มีจ ำนวน  5  คน 

   1.  นายนพดล  วิริยะ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   2.  นายปิติโรจน์  เนตรวิเชียร นายช่างโยธา 
     พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   1.  นายอุกฤษฎา  ศรีเมอืงช่าง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
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   1.  นายไสว  สมอหมอบ ผู้ช่วยช่างโยธา 
     พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   1.  นางสาวปริมประภาภรณ์   มาล ี  คนงานท่ัวไป 

               พนักงำนส่วนต ำบลในส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวฒันธรรม   จ ำนวน 7  คน 
   1.  นางสาวรัตนา  ชาวโพธ์ิ  นักวิชาการศึกษา 
   2.  นางถวิลวงษ์  ศรีโฮมจันทร ์ ครูผูดู้แลเด็ก  คศ. 1 
   3  นางสาวสุธาวด ี  มูลบุญ  ครูผูดู้แลเด็กอันดับครูผู้ช่วย 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 
   4.  นางปราริชาต ิ  ศรีเมืองช่าง ครูผูดู้แลเด็ก 
    จ้ำงเหมำบริกำร  
   5.  นายพรประวิทย ์ สุภา  ครูผูดู้แลเด็ก 
   6.  นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย  ครูผูดู้แลเด็ก 
   7.  นางธิติมา  ต้อนโสกร ี ท าความสะอาด 
    พนักงำนส่วนต ำบลในฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
   1.  นางสาวจิตติมา ศรีสมชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

      ระดับกำรศึกษำของบุคลำกรต ำบลบ้ำนหัน 
    ระดับประถมศึกษา   -  คน 



 

    ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  10 คน 
    ระดับปริญญาตร ี   15 คน 

 ระดับปริญญาโท    8 คน 
 

1. สถานการณ์คลัง 
   1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 14,798,620 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,462,320 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,3382,300 
ด้ำนกำรบริหำรชุมชนและสังคม 9,127,406 
  แผนงานการศึกษา 7,2554,4068 
  แผนงานสาธารณสุข 1,115,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 192,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน - 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,000 
  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ 360,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 9,188,159 
  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 9,173,159 
  แผนงานการเกษตร 15,000 
  แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 15,761,601 
  แผนงานงบกลาง 15,761,601 

งบประมำณรำยจำ่ยทั้งสิ้น 48,875,786 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
อ ำเภอโนนศิลำ   จังหวัดขอนแก่น 

  แผนงำนงบกลำง 
   

งำน 
งบ 

งำนงบกลำง รวม 

งบกลำง 15,7610,601 15,7610,6012 
    รายจ่ายงบกลาง 15,541,600 15,541,600 
    รายจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 220,001 220,001 

รวม 15,761,601 15,761,601 



 

 
 
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                                                     
   

งำน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง 

รวม 

งบบุคลำกร 7,911,040 - 2,215,180 10,126,220 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,262,320 - - 3,262,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,648,720 - 2,215,180 6,863,900 
งบด ำเนินกำร 2,182,200 - 1,103,400 3,285,600 
    ค่าตอบแทน 245,000 - 466,400 711,400 
    ค่าใช้สอย 1,284,000 - 497,000 1,781,000 
    ค่าวัสด ุ 264,200 - 130,000 394,200 
    ค่าสาธารณูปโภค 389,000 - 10,000 399,000 
งบลงทุน - - 50,500 50,500 
    ค่าครุภัณฑ์ - - 50,500 50,500 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 10,093,240 - 3,369,080 13,462,320 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
อ ำเภอโนนศิลำ   จังหวัดขอนแก่น 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
  งำน 

งบ 
งำนป้องกันฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

งบบุคลำกร 387,300 387,300 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 387,300 387,300 
   งบด ำเนินกำร 949,000 949,000 
    ค่าตอบแทน 80,000 80,000 
    ค่าใช้สอย 673,000 673,000 
    ค่าวัสด ุ 110,000 110,000 



 

   ค่าสาธารณูปโภค 86,000 86,000 
งบลงทุน - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

รวม 1,336,300 1,336,300 
   

แผนงำนกำรศึกษำ                                          
  งำน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลำกร 547,920 911,800 1,459,720 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 547,920 911,800 1,459,720 
งบด ำเนินงำน 104,200 2,833,486 2,937,686 
    ค่าตอบแทน 34,200 54,800 89,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 1,220,040 1,270,040 
    ค่าวัสด ุ 20,000 1,528,646 1,528,646 
    ค่าสาธารณูปโภค - 30,000 30,000 
งบลงทุน - 42,000 42,000 
    ค่าครุภัณฑ์ - 42,000 42,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน - 2,816,000 2,816,000 
    เงินอุดหนุน - 2,816,000 2,816,000 

รวม 652,120 6,603,286 7,255,406 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
อ ำเภอโนนศิลำ   จังหวัดขอนแก่น 

 
แผนงำนสำธำรณสุข 

  งำน 
งบ 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 

งบด ำเนินงำน 835,000 835,000 
    ค่าใช้สอย 680,000 680,000 
   ค่าวัสดุ 155,000 155,000 
งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 
    เงนิอุดหนุน 280,000 280,000 



 

รวม 1,115,000 1,115,000 
 

   
แผนงำนสังคมสังเครำะห์ 

  
  งำน 

งบ 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสังเครำะห์ รวม 

งบด ำเนินงำน 192,000 192,000 
    ค่าใช้สอย 192,000 192,000 
งบเงินอุดหนุน - - 
    เงินอุดหนุน - - 

รวม 192,000 192,000 
   

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  

  งำน 
งบ 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 60,000 60,000 
    ค่าใช้สฮย 60,000 60,000 
งบเงินอุดหนุน 145,000 145,000 
    เงินอุดหนุน 145,000 145,000 

รวม 205,000 205,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ   จังหวัดขอนแก่น 
 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร 
  งำน 

งบ 
งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนศำสนำและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวม 

งบด ำเนินงำน 100,000 180,000 280,000 
    ค่าใช้สอย 100,000 180,000 280,000 
   ค่าวัสดุ - - - 
งบเงินอุดหนุน - 80,000 80,000 
    เงินอุดหนุน - 80,000 80,000 

รวม 100,000 260,000 360,000 



 

   
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
  งำน 

งบ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

รวม 

งบบุคลำกร 1,294,000 - 1,294,000 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,294,000 - 1,294,000 
งบด ำเนินงำน 641,759 - 641,759 
    ค่าตอบแทน 15,000 - 15,000 
    ค่าใช้สอย 518,159 - 518,159 
     ค่าวัสด ุ 108,600 - 108,600 
งบลงทุน 97,400 5,990,000 6,087,400 
    ค่าครุภัณฑ ์ 97,400 - 97,400 
    ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง - 5,990,000 5,990,000 
งบเงินอุดหนุน - 1,150,000 1,150,000 
    เงินอุดหนุน - 1,150,000 1,150,000 

รวม 2,033,159 7,140,000 9,173,159 
   
 

แผนงำนกำรเกษตร  
  งำน 

งบ 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ

และป่ำไม ้
รวม 

งบด ำเนินงำน - 15,000 15,000 
    ค่าใช้สอย - 15,000 15,000 
งบเงินอุดหนุน - - - 
    เงินอุดหนุน -  - 

รวม - 15,000 15,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันและโดยอนุมัติของนายอ าเภอ โนนศิลา 

ข้อ  1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ  2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  48,875,786  บาท 



 

ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็น
จ านวนทั้งสิ้น  48,875,786  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 14,798,620 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,462,320 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,3382,300 
ด้ำนกำรบริหำรชุมชนและสังคม 9,127,406 
  แผนงานการศึกษา 7,2554,4068 
  แผนงานสาธารณสุข 1,115,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 192,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน - 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,000 
  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 360,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 9,188,159 
  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 9,173,159 
  แผนงานการเกษตร 15,000 
  แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 15,761,601 
  แผนงานงบกลาง 15,761,601 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 48,875,786 
 

(ลงช่ือ)      ภรณี        อินทะมาตย์ 
(นางภรณี       อินทะมาตย์) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
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กำรประเมินผลของแผนพัฒนำประจ ำปีในเชิงคุณภำพ 

ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี ประจ าปี  2563   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ด าเนินการพัฒนาให้ครอบคลุม
ในยุทธศาสตร์การพัฒนา   6   ยุทธศาสตรด์ังนี ้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม คณุภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการพัฒนาองค์กร 



 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนั  ได้อาศัยแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับท่ี  11  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาอ าเภอโนนศิลา และแผนชุมชน  และ
นโยบายของผู้บริหาร  ซึ่งผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดั่งนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มคีวามพร้อมในด้าน

สภาพสังคมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม  ส่งเสริมระบบการศึกษา  สุขภาพอนามยัตลอด
สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานของสังคม 

2.  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาดา้นสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การด าเนินงานในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้เน้นในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีความพร้อมใน

ด้านสังคมที่น่าอยูม่ีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม สุขภาพอนามัยตลอดจนสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็น
การวางรากฐานของสังคม  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 
การด าเนินงานในด้านนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้พออยู่พอกินและ

สนับสนุนชุมชนพึ่งตนเองในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นในการปลูกพืชเลี้ยงสตัว์ซึ่งจะเป็นการแกไ้ขปัญหาให้ชุมชนรู้จัดการจัดการ
พึ่งตนเองอย่างเป็นระบบไปอีกทางหนึ่ง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินงานในด้านนีมุ้่งเน้นในการสร้างจิตส านึกในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปา่ไม้  

ซึ่งเน้นการปลูกปา่เพื่อสรา้งพื้นที่สเีขียวให้กับพ้ืนท่ี  ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงานในทางที่ดีลดการบุกรกุพ้ืนท่ีป่าและจ านวนป่าขยาย
พื้นที่มากข้ึน  อีกท้ังด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้นโดยมีแนวทางในการจัดการ  
คือ จัดหาสถานท่ีจดัเก็บและฝังกลบของชุมชนให้เรียบร้อย  

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มคีวามพร้อมในด้าน

สภาพสังคมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ส่งเสริมระบบการศึกษา สุขภาพอนามัยตลอด
สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานของสังคม 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการพัฒนาองค์กร 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  ด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและบริการประชาชน  ซึ่งจากการด าเนินงานท่ี

ผ่านมาได้จดัซื้อจัดหาวัสดคุรุภณัฑข์องส านักงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ให้เป็นท่ีพึ่งพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาด้านหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกสาร อธิปไตย และบูรณาการแห่งเขตอ านาจ การด ารงอยู่



 

อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางทางสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายในการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยูร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาชนโดยอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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อนำคตประเทศไทย ปี 2579 ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวไปสู่......... 
 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยสถาบนัหลักของชาติด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยดึ

เหนียวของสงัคมมีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูร่่วมกันอย่างสันตสิุขในทุกพ้ืนท่ี และมรีะดับรายได้ในกลุม่ประเทศ
รายได้สูงมีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลีย่มล้ าลดลงในทุกมิตปิระเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภมูภิาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการคา้ส่งค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทลัที่เข้มแข็ง
ขึ้นมีการเตบิโตอย่างมคีุณภาพกระจายฐานการผลิตและบริการในพืน้ท่ีต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนา
นวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เช่ือมโยงในอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเขา้สู่การมีรายไดสู้งภายในปี 2579และเข้า
สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 



 

-  ภาคเกษตรเป็นฐานการผลติ bio-bases ที่ส าคญั เป็นฐานการผลติอาหารที่มั่นคงและปลอดภยัและเป็นฐานการผลิตทีม่ี
ผลิตภาพการผลติสูงมรีะบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง 

-  ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงข้ึนมีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นฐานรายได้ใหม่
โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติ การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนยก์ารผลิตรถยนตล์ าช้ินส่วน และ
ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์ชิ้นส่วนของเอเชีย ศฯนย์กลางการผลิตพลังงาน/วสัดุชีวภาพของภมูิภาคเซียน ศูนย์กลางการผลิต
อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น 

-  ภาคบริการ ธรุกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกกระดับคณุภาพและศักยภาพให้สูงข้ึน เช่น การขนส่ง ทั้งทางบก และ
ทางอากาศ และทางทะเลตลอดจนส่งเสริมธรุกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการ
ให้บริการของภูมภิาคอาเซยีน เช่น ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของ
อาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดา้นโลจติิกส์เป็นต้น 

-  วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นบานการผลิตและบริการทีส่ าคัญของประเทศ 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ในการที่จะบรรลุวสิัยทัศน์และท าให้ประเทศพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการร่างแผนและก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็น
จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางพัฒนาสู่การปฏิบัติในแตล่ะช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณา
การ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาชนสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ้งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความความ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขดีความสามารถในการแข่งขัน มีรายไดสุ้งอยู่ในกลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยูด่ี กินด ีสังคมมีความมั่นคงสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยทุธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่

1.  ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง 
2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง๕วามสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
4.  ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

โดยมีสำระส ำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพในประเทศและช่วย 
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งความเชื่อมม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี

ต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันและปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
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1.2 การปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั้น สร้าง

ความเชื่อมมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
1.3  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
1.4  การพัฒนาระบบกลไกล มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ังคงรูปแบบใหม่ 



 

1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่ง
คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.7  การปรับกระบวนการท างานของกลไกลที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระบบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง๕วามสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการ
สร้างความม่ังคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทั้งการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิบัติและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิลติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ
อาทิ 
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมมั่นการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
2.2การพัฒนาภาคผลิตและการบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิดัลและการค้าท่ีเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระบบภูมิภาคอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 
 -  ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับปรุงสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
 -  ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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 -  ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย SMS สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 



 

2.4การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ือบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศรวมถึงสร้างความรู้ด้านการต่างประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยเป็นรากฐานที่แข็งเกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากลมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ อย่างมี
เหตุผลมีระบบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
 1.  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 2.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
 3.  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 4.  การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 
 5.  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการเฉพาะ
กิจจิตใจเข้มแข็ง 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

  1.  การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2.  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3.  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.  การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกลการสนับสนุนการพัฒนา 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ

สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่งคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
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 1. การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากร ธรรมชาติ 
 2.  การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 3.  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

 4.  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาภูมิอากาศ 
 6.  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ การบริการจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด

ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4. การต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ 
 5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 7. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
กลไกลขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดหาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความม่ันคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯ            
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน
และประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศไทยในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดไว้ว่า  
“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 
หลักกำรของยุทธศำสตร์ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิน สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือ

ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัตถุประสงค์.  1.  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
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2.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต(ต้องผลิตสินค้าให้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
  3.  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ(ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกสส์) 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 1.  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
   2.  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
   3.  การลดรายจ่าย 
   4.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำน

กลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง 
ประกอบด้วย  9 ประเด็นหลัก  33 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1.ด้านการเกษตร 1.1  แผนที่การใช้ที่ดินเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 
1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

2.ด้านอุตสาหกรรม 2.1  แผนที่การใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
2.2  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต 
2.3  การเพิ่มขีดความสามารถ SME  และ OTOP  สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาเพ่ิมมูลค่า 
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3.  การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3.1  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้าน
บาท/ปี 
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical  Tourism ของภูมิภาค 

 

4.  โครงสร้างพื้นฐาน 4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2  การลงทุนการให้บริการและการใช้  ITC 
4.3  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 

5.  พลังงาน 5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
5.2  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอา
เวียน 

 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค 

6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ  
และการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
6.4  แสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

7.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
7.2  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทยเป็น Modem  
Thailand   

 
 
  

8.  การวิจัยและการ
พัฒนา 

8.1  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ  1  ของ GDP  
8.2  การใช้ประโยชน์จากก าลังด้าน  S&T  
8.3  การใช้ประโยชน์  Regional  Science Parks 
8.4  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9  การพัฒนาพ้ืนที่และ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4  การพัฒนาเมืองท้องเที่ยว 
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าด้านการลงทุน 
9.8  ปัจจัยการสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

   ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก   20  แนวทางการด าเนินงาน   
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1.  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1  ปฏิรูปการศึกษา(ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ 
ITC ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นต้น) 
1.2  พัฒนาภาคการศึกษรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.  การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข 

2.1  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
2.2  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเวียน 
2.3  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย กับ ประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.  การจัดสวัสดิการ
สังคมและการดูแล
ผู้สูงอายุเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส 

3.1  การพัฒนาระบบสวัสดิการและเพ่ิมศักยภาพและโอกาสความเท่าเทียมคุณภาพ
ชีวิต 
3.2  กองทุนสตรี 

 
4.  การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อยและ
เศรษฐกิจชุมชน 

4.1  กองทุนตั้งตัวได้ 
4.2  กองทุนหมู่บ้าน 
4.3  โครงการ SML 
4.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

5.  แรงงาน 5.1  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
5.2  การจัดการแรงงานต่างด้าว 
5.3  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม ากฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6.  ระบบยุติธรรมเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า 

6.1  การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

7.  การต่อต้านการคอ
รับชั่นสร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

7.1  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
7.2  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

8.  การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

8.1  ภาคประชาชน 
8.2  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
8.3  บุคคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ประกอบด้วย  5  ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินงาน 
 

ประเด็นหลัก แนวทางด าเนินการ 
1.  การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือ
ความยั่งยืน   

1.1  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10  แห่ง  เพ่ือความยั่งยืน 

2.  การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG) 

2.1 การประหยัดพลังงาน 
2.2  การปรับกฎระเบียบ 
2.3  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3.  นโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.1  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
3.2  การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า 

4.1  การปลูกป่า 
4.2  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
4.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

5.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

5.1  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว 
5.2  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก  15  แนวทางการด าเนินงาน 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

1.  กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย   

1.1  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
1.2  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
1.3  ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

2.  การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ 
 

2.1  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐด้วย
การสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
2.2  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น 
2.3  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Sevice 

3.  การพัฒนาก าลังคน 3.1  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียมพร้อม



 

ภาครัฐ 
 

ส าหรับอนาคต 
3.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครับ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

4.  การปรับโครงสร้าง
ภาษ ี

4.1  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

5.  การจัดสรรงบประมาณ 5.1  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

6.  การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.1  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
6.2  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7.  การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในอาเซียน 

7.1  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555-2559 
7.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

8.  การปฏิรูปการเมือง 8.1  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
นโยบำยรัฐบำลที่จะด ำเนินกำรภำยใต้ของ  คสช.  11 ด้ำน  ดังนี ้

   1.  การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3.  การลดความเหลี่ยมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4.  การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5.  การยกกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 
6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7.  การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรม   
9.  การรักษาความมั่นคงของทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11.  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  ค่ำนิยมหลัก  12  ประกำรของคนไทยตำมนโยบำยรัฐบำล  คสช  



 

   1.  มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางล้อม 
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5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6.  มีศิลธรรม  รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7.  เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดทน รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (2561 – 2565)
 โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค
ส่วน การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

วิสัยทัศน ์
“ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ชุมขนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจแห่ง

อำเซียน” 
  พันธกิจ 
   1.  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพัฒนาให้เป็นเมืองหลักที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3.  จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.  สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และท่องเที่ยว 
5.  พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพ

อย่างยั่งยืน 
7.  สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่

เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 



 

  ประเด็นยุทธศำสตร ์
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
   4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    
6.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ 
7.  ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

      

  นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
  1.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   1.1  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า   
   1.2  การพัฒนาระบบจราจร 
   1.3   ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาซ่อมแซมรักษาระบบประปาหมู่บ้าน    

1.4  ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง / ปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ 
   1.5  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง ซ่อมแซมรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ 

  2.  นโยบำยด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
   2.1  การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
   2.2  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข อนามัย รณรงค์ และป้องกันโรคติดต่อ 
   2.3  จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
   2.4  ส่งเสริมด้านการกีฬา ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
   2.5  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

  3.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

   3.1  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี 
   3.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  4.  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1  การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2  การอนุรักษ์ป่าชุมชนและปลูกป่าถาวร 
   4.3  การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

  5.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   5.1  ส่งเสริมช่วยเหลือด้านการศึกษาเพ่ือเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ 
   5.2  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

6.  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

6.1  พัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   6.2  พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 

  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
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“ กำรคมนำคมสะดวก  มุ่งขจัดปัญหำควำมยำกจน  ส่งเสริมเศรษฐกิจ  เพิ่มผลผลิตในชุมชน 
มีควำมรู้กว้ำงไกล สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ” 
 
กำรคมนำคมสะดวก คือ  การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชนสะดวก รวดเร็ว 
มุ่งขจัดปัญหำควำมยำกจนคือ  เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและให้คนจนสามารถเชื่อมโยงประโยชน์

จากปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ไปถึงคนจนได้ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ คือ สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นกลไกลการ

ขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

เพิ่มผลผลิตในชุมชน คือ  การหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเป็นความสามารถหรือพลัง
ความก้าวหน้าของคนในท้องถิ่น 

มีควำมรู้กว้ำงไกล คือ  การมีสติเป็นโอกาสที่จะท าเกิดความเจริญก้าวหน้า และมีความตื่นตัวทันต่อ
เหตุการณ์มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา 

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  พันธกิจ (MISSION) 
    1.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ 
    2.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน 

3.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    4.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
    5  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
    6.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกระดับ 
    7.  ส่งเสริมด้านศาสนา และฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    8.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ 
    1.  ประชาชนมีบทบาททางการเมืองทุกระดับในระบอบประชาธิปไตย 



 

2. การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค 
3.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
4.  ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษารวมทั่งขยายช่องทาง

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
    5.  ชุมชนน่าอยู่สภาพแวดล้อมดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
    6.  ชุมชนมีคุณภาพท่ีดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมทั่วถึง 
    7.  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนรว่มกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    8.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมอยู่ดีมีสุข 
 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 

5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 



 

6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการปกครอง 
 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 

7 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  01 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

  
  

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน             

1.1  แผนงานบริหารทั่วไป             

1.2  แผนงานการเคหะและชุมชน             
1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
1.4  แผนงานการศึกษา             

1.5  แผนงานสาธารณสุข             
1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์             

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน             

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   38 14,935,000 77 55,261,800 10 7,620,000 4 4,930,000 129 82,746,800 

1.10  แผนงานการเกษตร             
1.11  แผนงานงบกลาง             

รวม   38 14,935,000 77 55,261,800 10 7,620,000 4 4,930,000 129 82,746,800 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  01 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

  
  

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมส่งเสริม
คุณภำพชีวิตควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

            

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป             

2.2  แผนงานการเคหะและชุมชน             
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   4 628,000 4 628,000 4 628,000 4 628,000 16 2,512,000 
2.4  แผนงานการศึกษา             

2.5  แผนงานสาธารณสุข   5 670,000 10 770,000 10 770,000 10 770,000 35 2,980,000 
2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์             

2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 12 440,000 

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

12.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

2.10  แผนงานการเกษตร             
2.11  แผนงานงบกลาง   3 15,081,600 3 15,081,600 3 15,081,600 3 15,081,600 12 60,326,400 



 

รวม   15 16,489,600 20 16,589,600 20 16,589,600 20 16,589,600 75 66,258,400 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  01 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ             

3.1  แผนงานบริหารทั่วไป             

3.2  แผนงานการเคหะและชุมชน             
3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
3.4  แผนงานการศึกษา             

3.5  แผนงานสาธารณสุข             
3.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์             

3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   1 50,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 7 650,000 

3.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             



 

3.10  แผนงานการเกษตร             
3.11  แผนงานงบกลาง             

รวม   1 50,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 7 650,000 
                      

38 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  01 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

            

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป             

4.2  แผนงานการเคหะและชุมชน             
4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
4.4  แผนงานการศึกษา             

4.5  แผนงานสาธารณสุข             
4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์             

4.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            



 

4.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

4.10  แผนงานการเกษตร   3 45,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 12 180,000 
4.11  แผนงานงบกลาง             

รวม   3 45,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 12 180,000 
                      

39 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  01 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

            

5.1  แผนงานบริหารทั่วไป             

5.2  แผนงานการเคหะและชุมชน             
5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
5.4  แผนงานการศึกษา   5 466,000 6 486,000 6 486,000 6 486,000 23 1,924,000 

5.5  แผนงานสาธารณสุข             
5.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์   1 192,000 1 192,000 1 192,000 1 192,000 4 768,000 

5.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

5.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 1,200,000 



 

นันทนาการ 
5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

5.10  แผนงานการเกษตร             
5.11  แผนงานงบกลาง             

รวม   8 958,000 9 978,000 9 978,000 9 978,000 35 3,892,000 
                      

40 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  01 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564  ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครอง และกำรพัฒนำองค์กร 

            

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป   8 1,095,000 12 2,350,000 12 2,350,000 12 2,350,000 36 8,145,000 

6.2  แผนงานการเคหะและชุมชน             
6.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
6.4  แผนงานการศึกษา             

6.5  แผนงานสาธารณสุข             
6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์             

6.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             



 

6.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

6.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

6.10  แผนงานการเกษตร             
6.11  แผนงานงบกลาง             

รวม   8 1,095,000 12 2,350,000 12 2,350,000 12 2,350,000 36 8,145,000 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองไฮ  
ม. 3 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ในชุมชนบ้าน
หนองไฮ 

ระยะทางรวม 250 เมตร กว้าง 0.60 
เมตร สูง 1.00 – 1.30 เมตร 
(ตามแบบ กรมการปกครอง) 

 400,000 
 

450,000   ลดปัญหาโรคภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

น้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองไฮ  ม. 3 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01 
กรมการปกครอง) พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

  
 

450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 155 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 775 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                         แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล ห้วยวังชาติ 
บ้านหนองไฮ ม.3 

เพ่ือกักเก็บน้ าใช้
ในการเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 1.70 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง (ตามแบบ 

กสช) 

  450,000   ลดปริมาณการ
ขาดแคลนน้ าใน

ชุมชน 

มีน าใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างร่างระบาย
น้ า คสล  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วย
แคน  ม. 4 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสียในชุมชน
บ้านหนองไฮ 

ระยะทางรวม 250 เมตร กว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.00 – 1.30 เมตร 

(ตามแบบ กรมการปกครอง) 

 300,000 
 

450,000   ลดปัญหา
โรคภัยต่าง ๆ ที่
เกิดจากน้ าเน่า

เสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล  บ้านห้วยแคน  
ม 4 

เพ่ือกักเก็บน้ าใช้
ในการเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 1.70 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง  

(ตามแบบ กสช) 

  250,000   ลดปริมาณการ
ขาดแคลนน้ าใน

ชุมชน 

มีน าใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
วังยาว  
 ม. 5 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-
01 กรมการปกครอง) พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

  450,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 155 ม.เมตร คิด

เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 775 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
วังยาว  ม. 5 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 200 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ 
 ท1-01 ) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 350,000 
 

464,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 200 ม.เมตรหรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

800 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

 
 

44 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านบ้านวังยาว  
ม. 5  ไป ม. 11 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 500 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ัง2ข้างกว้างข้างละ 0.20เมตร 
(ตามแบบ 
 ท1-01 )  ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

  1,450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 500 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 

2,500 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะประโยชน์
บ้านวังยาว  ม. 5 
(ชลประทาน) 

เพ่ือกักเก็บน้ า
ในชุมชนท า
การเกษตร 

คิดเป็นพ้ืนที่ 50 ไร่ ขุดลึกจากดินเดิม 3 
เมตร (ขุดขนย้าย) คิดเป็นปริมาตรดินขุด
ขนย้ายไม่น้อยกว่า 200,000 ลบ.ม. 

  14,400,000   ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าใน

การเกษตรของ
ชุมชน 

ไม่เกิด
ปัญหาภัย
แล้งในชุมชน 

กองช่าง 



 

45 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

ผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
วังยาว  ม. 5 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม  120 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง2ข้างกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01 ) ป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

 350,000 
 

417,600   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 200 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 800 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองข้ีเห็น  

ม. 6 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 120 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
เมตร(ตามแบบ ท1-01 ) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 350,000 
 

417,600   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 120 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 720 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านรื้อ
ถนนลาดยางก่อสร้าง
ถนน คสล บ้านหนอง
ขี้เห็น ม. 6 ไปบ้านวัง
ยาว ม. 5 ก่อสร้าง
ถนน คสล.  ม. 6 
เชื่อมต่อ ม.5 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 120 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20 
เมตร(ตามแบบ 
 ท1-01) ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 350,000 
 

450,600   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 120 ม.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร  

 
ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลบ้าน
หนองข้ีเห็น ม. 6 ไป
แคนเหนือ 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไป
มามีความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 500 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร หนา  0.15 เมตรหรือ คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร
(ตามแบบ ท1-01 ) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 350,000 
 

1,740,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 500 ม.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร  

 ระชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

14 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะบ้าน
หนองข้ีเห็น ม. 6 

เพ่ือขุดลอกล าห้วย
ที่ตื้นเขินให้มีน้ าใช้
ในการเกษตรของ
ชุมชน 

พ้ืนที่ บ้านหนองขี้เห็นหมู่ 6  กว้าง 25 
เมตร ยาว 65 เมตร ลึกจากดินเดิม 1.50 
เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,000 ลบ. ม (ขุดขนย้าย) 

  200,000   ลดปัญหาภัยแล้งใน
ชุมชนให้มีน้ าใช้

กว้าง 25 เมตร ยาว 
65 เมตรลึก1.50 

เมตร 

มีน้ าใช้ท า
การเกษตร
พอเพียง 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงถนนดิน
และลงดินลูกรัง 
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ห้างข้าว ม. 7 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

-ถมดินระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร กว้าง 
5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตรคดิเป็นปรมิาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า3,900ลบ.ม. 
-ลงดินลูกรังระยะทางยาว 1,000 ม. ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรคิดเป็น
ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. 

  450,000   ความยาว 1,000 ม. 
คิดเป็นปรมิาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 500

ลบม. 

  ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่บ้าน ม. 7 ระบบ
ไฟฟ้าโซล่าเซล 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค
บริโภคในชุมชน 

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วลึก 80 
เมตร (ตามแบบ อบต บ้านหัน) 

  250,000   ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช้อุปโภค

บริโภค 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านห้าง
ข้าว ม. 7 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
(ตามแบบ ท1-01 ) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

  450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 104 ม.

เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 624  

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล. 
และถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน 
ม. 7 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

-ซ่อมแซม คสล กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 250 ม.หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย 
- ซ่อมแซม ก่อสร้างดาด คสล ความยาวรวม 250 
ม. สูง 3-3.5 เมตร (ตามแบบ กสช) 

  1,500,000   ลดปัญหาโรคภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

น้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิด
ปัญหาน้ า
ท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค
ร้ายแรง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล  ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
ม. 8 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่าเสียใน
ชุมชนบ้านหนองน้ า
ขุ่นเหนือ 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 
0.60 เมตร สูง 1.00-1.30 เมตร 

(ตามแบบกรมการปกครอง) 

  450,000   ลดปัญหา
โรคภัยต่าง ๆ ที่
เกิดจากน้ าเน่า
เสียในชุมชน 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 

20 การก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองน้ าขุ่นเหนือ ม.8 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มามีความมั่นคง
แข็งแรง 

 -ลงหินคลุกระยะทางยาวรวม 
1,250 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 625 
ลูกบาศก์เมตร 
(พร้อมเกลี่ยเรียบ) 

  450,000   -ความยาวถนน
หินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,250 .
เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 625 
ลูกบาศก์เมตร 

 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบหอถังสูง
ความจุ 10 ลบ.ม 
บ้านหนองน้ าขุ่น
เหนือ ม. 8 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภค 

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์ 
4 ลูก) และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้วลึก 80 เมตร (ตาม
แบบ อบต บ้านหัน) 

  750,000   ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคตลอด
ป ี

 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การใช้ประปา
หมู่บ้านทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองน้ าขุ่นเหนือ 
ม. 8 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 775 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร(ตามแบบ ท1-01 ) 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 200,000 
 

450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 155 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้  
 ม. 9 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20  เมตร 
(ตามแบบ ท1-01 ) ป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

 450,000 
 

450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 155 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ า คสล  ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนอง
น้ าขุ่นใต ้ม. 9 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ในชุมชนบ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้ 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.20-0.50 เมตร 

(ตามแบบ  กรมการปกครอง) 

 250,000 
 

500,000   ยาวรวม 250 ม. 
กว้าง 0.40 ม. สูง 
0.20 – 0.50 ม. 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนลง
ดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้ 
 ม.9  

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

 ระยะทางยาวรวม 800 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 400 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ 
 

  250,000   -ความยาวถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 800 .
เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวง ม. 10 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือ 
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20  เมตร 
(ตามแบบ ท1-01 ) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 400,000 
 

450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 155 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 775 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

ผลิตโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

27 ซ่อมแซมถนน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านรื้อ
ถนนลาดยาง 
ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองแวง ม.
10 ไปวังยาว ม 5 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 200 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20  
เมตร (ตามแบบ ท1-01 ) ป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

  720,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 200 ม.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลง
หินคลุกภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวง ม. 10 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,250 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
625 ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยเรียบ) 

  450,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 1,250 เมตร คิด
เป็นพื้นที่หินคลุกไม่
น้อยกว่า 625 ลบ.ม.  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล  
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองแวง 
ม. 10 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสียในชุมชน
บ้านหนองแวง 
ม. 10 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.00-1.30 เมตร 

(ตามแบบ  กรมการปกครอง) 

 250,000 
 

450,000   ลดปัญหาโรคภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

น้ าเน่าเสียในชุมชน 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 

30 ปรับปรุง,ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวง  ม. 10 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20  เมตร 
(ตามแบบ ท1-01 ) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 350,000 
 

480,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 155 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านบ้าน
หนองไฮน้อย ม. 11 ไป
บ้านหนองขี้เห็น ม. 6 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-
01) ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 400,000 
 

2,900,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,000.

เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร  

 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล  ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
น้อย ม. 11 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสียในชุมชนบ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้ 

ความยาวรวม 800 เมตร กว้าง 
0.60 เมตร สูง 1.00-1.30 เมตร 
(ตามแบบ  กรมการปกครอง) 

 250,000 
 

1,550,000   ลดปัญหาโรคภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

น้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

33 ขุดลอกล าห้วย
เตยบ้าน
หนองไฮน้อย 
ม. 11 

เพ่ือให้มีน้ าใช้
ท าการเกษตร
ของชุมชน 

กว้าง 18 เมตร ยาวรวม 500 เมตร ลึกจาก
ดินเดิม 200 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 15,000 ลบ.ม. (ขุดขนย้าย) 

  500,000   กว้าง 18 ม. ยาว 
500 ม  ลึกจาก
ดินเดิม200 ม.  

มีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ปี 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน
ดินลงดิน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวง
น้อย ม. 12   

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

- ดินถมระยะทางยาวรวม 2,500 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร คิด
เป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 7,812.50  ลบ.ม
(ขุดขนย้าย) 
- ดินลูกรังยาวรวม 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,687.50  ลบ.ม.. 

 200,000 
 

1,690,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 2,500 ม.

เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 
1,687.50 

ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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 2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวงน้อย 
 ม. 12 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือ 
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตาม
แบบ ท1-01 )ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

  450,000   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 155 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร  

 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวงน้อย  
ม. 12 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 2,000 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,000  
ลบ.ม. 

  890,000   ความยาวถนน 
2,000 ม. คิดเป็น
ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,000  

ลบ.ม. 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้นและปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล  ภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองทุ่ม ม 13 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังและเน่าเสีย
ในชุมชนบ้าน
หนองทุ่ม ม. 13 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 0.60 
เมตร สูง 1.00-1.30 เมตร 

(ตามแบบ กรมการปกครอง ) 

  450,000   ลดปัญหาโรคภัยต่าง ๆ 
ที่เกิดจากน้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 

38 เจาะบ่อบาดาล 
และระบบไฟฟ้า
โซลาร์เซลบ้าน
หนองทุ่ม ม. 13 

เพ่ือให้มีน าใช้
ในการท า
การเกษตรให้
ทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร 
(ตามแบบของ อบต. บ้านหัน) 

-ระบบโซลาร์เซล และติดตั้งระบบกรอง
น้ า พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

  750,000   -ขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ลึก 80 เมตร  
-ระบบโซลาร์เซล และ
ติดตั้งระบบกรองน้ า  

ไม่เกิดปัญหา
การขาดน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

กองช่าง 



 

   59 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองทุ่ม  
ม.13 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

-ดินลูกรังระยะทางยาวรวม 900 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย  0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
911.25 ลบ.ม. (ขุดขนย้าย) 
-หินคลุกระยะทางยาวรวม 900 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
450  ลบ.ม. 

 300,000 
 

800,000   -ความยาวถนนลูกรังไม่
น้อยกว่า 900 .เมตร คิด
เป็นปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 911.25 ลบ.ม.  

-ความยาวถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า 900 .เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 450 ลบ.ม. 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองทุ่ม ม. 13 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 200 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร(ตามแบบ ท1-01 ) 

  464,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 200 ม.เมตร คิด

เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 800 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านกุด
หลง ม. 14 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 155 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-
01 )ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

 350,000 
 

450,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 155 ม.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อ
การเกษตรบ้าน
กุดหลง  
ม. 14 

เพ่ือให้
เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการท า
เกษตรให้
ทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ลึก 80 เมตร (ตามแบบของ อบต. 
บ้านหัน) 

-ระบบโซลาร์เซล และติดตั้งระบบกรอง
น้ า พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

  450,000   -ขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ลึก 80 เมตร  
-ระบบโซลาร์เซล และ
ติดตั้งระบบกรองน้ า  

ไม่เกิดปัญหา
การขาดน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

43 ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านกุด
หลง  ม. 14 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 600 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 0.50 เมตร หนา  
0.15 เมตรหรือ คิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

  180,000   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 600.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านบ้านกุดหลง 

 ม.14 ไปบ้านห้างข้าว 
ม. 7 และบ้านถนนงาม 
ม. 2 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 2,000 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,000  ลบ.ม. 

  890,000   -ความยาวถนนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 2,000 .
เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,000 ลูกบาศก์เมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

45 ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านแบบหอ
ถังเหล็กทรงกลม
ขอบเหลี่ยมขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม 
บ้านดอนกู่ ม.15 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภค 

-เปลี่ยนหอถังเหล็กทรงกลมขอบ
เหลี่ยมขนาดความจุ 12 ลบ.ม. 
จ านวน 1 ถัง 
-เปลี่ยนถังกรองน้ า (ถังเหล็ก)จ านวน 
1 ถัง 
-เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ าจ านวน 1 เครื่อง 
-เปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้าจ านวน 1 ตู้ 
(ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ า) 

 350,000 
 

350,000   ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคตลอด
ปี 

 ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในการใช้
ประปาหมู่บ้าน
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

    



 

   
  63 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

46 ขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้าง
ดาด คสล. บ้าน
ดอนกู่  
 ม. 15 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

-ขยายถนนระยะทางยาวรวม 300 
เมตร กว้าง 1.00 เมตร หนา  0.15 
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างดาด คสล. ยาวรวม300 ม. 
สูง 1.00 ม. หนา0.125 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

234,000 
 

 450,000   ความยาวถนนไม่น้อยกว่า 
300.เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 100 ตาราง

เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล  
ภายในหมู่บ้าน
บ้านดอนกู่ ม.15 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสียในชุมชนบ้าน
วังยาว 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 0.40 
เมตร สูง 0.20-0.50 เมตร 

(ตามแบบ  กรมการปกครอง) 

  500,000   ลดปัญหาโรคภัยต่าง ๆ 
ที่เกิดจากน้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขัง
และเน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค 

กองช่าง 



 

 
 

64 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คสล (แบบ 
มข.2527)บ้าน
ดอนกู่ ม.15 

เพ่ือให้ระบายน้ า
ได้สะดวกรวดเร็ว 

สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 
เมตร ความยาว 15 เมตร  

  800,000   ลดปัญหาการ
ระบายน้ าของ
ชุมชนได้ดีขึ้น 

ประชาชนได้
ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

49 โครงการถมดิน 
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ดอนปู่ตา
บ้านหนองน้ าขุ่น
เหนือ  ม. 16 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ดอนปู่ตาให้
สวยงามน่าอยู่ 

-ถมดินกว้าง 65 เมตร ยาว 85 เมตร สูง 
0.60 เมตร คิดเป็นดินถมไม่น้อยกว่า 
4,309.50 ลบ.ม. 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ยาว 12.00 
ม. กว้าง  4.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 48 ตารางเมตร 

  500,000 500,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 85 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 4,309.50  
ลบ.ม.  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

  65 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองน้ าขุ่น
เหนือ ม. 16 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค
ได้สะดวก 

ประปาแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถัง
ไฟเบอร์ 4 ลูก) และขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 
เมตร (ตามแบบ อบต บ้านหัน) 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

 350,000 
 

750,000   ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคตลอดปี 

 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ใน
การใช้ประปา
หมู่บ้านทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน
หมู่บ้านบ้านหนอง
น้ าขุ่นเหนือ ม.16 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

 -ลงหินคลุกระยะทางยาวรวม 2,000 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรคิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร  

  890,000   -ความยาวถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า 2,000 .เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,000 ลบ.ม. 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างพ้ืน คสล 
ภายในส านักงาน 
อบต บ้านหัน 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 

คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
เมตร หนา 0.15 ม 
.(ตามแบบ อบต บ้านหัน 

  900,000   คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร หนา 
0.15 ม 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

53 ก่อสรา้งรางระบาย
น้ า คสล  ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองน้ า
ขุ่นเหนือ ม. 16 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสียในชุมชนบ้าน
หนองน้ าขุ่นใต้ 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 
0.60 เมตร สูง 1.00-1.30 เมตร 
(ตามแบบ  กรมการปกครอง) 

 250,000 
 

450,000   ลดปัญหาโรคภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

น้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย
ก่อให้เกิดโรค
ขึ้น 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ 
สถ. ศพด.1) 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้
มีที่อาศัยและจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ. 
ศพด. 1) กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

  1,650,000 1,650,000 1,650,000 จ านวนเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเพ่ิมขึ้น 

  เด็กได้มีที่
เรียนเพียงพอ 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล  ภายในส านักงาน 
อบต บ้านหัน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า
เสียในส านักงาน 

ความยาวรวม 250 เมตร กว้าง 
0.60 เมตร สูง 1.00-1.30 เมตร 
(ตามแบบ  กรมการปกครอง) 

  450,000   ลดปัญหาโรคภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก

น้ าเน่าเสีย 

  ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เน่าเสีย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน 

เพ่ือป้องกันการ
สูญหายทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ความยาวรวม 45 เมตร
สูง 1.75 เมตร  (ตาม
แบบ อบต บ้านหัน) 

 450,000 
 

280,000 280,000 280,000 ลดการสูญหาย
ทรัพย์สินของทาง

ราชการ  

 แสดงอาณา
เขตพ้ืนที่ของ 
อบต บ้านหัน 

กองช่าง 

57  ต่อเติมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย 
อบต บ้านหัน 

เพ่ือให้อาคารมี
พ้ืนที่จอดรถน้ า
ดับเพลิง 

ก่อสร้างกันสาดอาคาร
ป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยกว้าง 2.00 
ม. ยาว 10.00 ม. 
(ตามแบบ อบต บ้านหัน) 

  500,000 500,000  มีสภาพพร้อม
การใช้งาน
ตลอดเวลา  

 เป็นสถานที่
จอดรถดับเพลิง
ของ อบต บ้าน
หัน 

กองช่าง 

58  ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ศูนย์เด็ก
เล็ก อบต บ้านหัน 

เพ่ือให้อาคารมี
พ้ืนที่ให้ส าหรับ
เด็กเล็กจัด
กิจกรรม 

กว้าง  13 เมตร 
ยาว  18 เมตร 
(ตามแบบ อบต บ้านหัน) 

  700,000 700,000  เด็กเล็กศูนย์เด็กมี
สถานที่จัด
กิจกรรม  

 เด็กเล็กมี
สถานที่จัด
กิจกรรมของ 
อบต บ้านหัน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
ส านักงาน อบต 
บ้านหัน 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 87 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
435 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง) 

 243,000 
 

243,000 243,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 87.เมตร 

คิดเปน็พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 435 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในพื้นที่ 
ศพด  อบต บ้าน
หัน 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 37.50 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา  0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 131.25 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
 (ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง) 

 47,000 
 

47,000 47,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 37.50.

เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 131.25 

ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

   69 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

61  ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อ
เติม อาคารส านักงาน 
อบต. บ้านหัน 

เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ ของ อบต 
บ้านหัน 

-เปลี่ยนหลังคาส านักงาน 
อบต บ้านหัน คิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. 

-ต่อเติมอาคารขนาดยาว 
12.00 ม. กว้าง 8.00 ม.  

 100,000 
 

1,500,000 1,500,000  ให้พร้อมใช้
งานตลอด 

เวลา  

ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ
ทางราชการให้
ประชาชนได้รับทราบ 

กองช่าง 

62.  ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต 
บ้านหัน 

เพ่ือให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
59 เมตร (ตามแบบ อบต 
บ้านหัน) 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ให้เด็กเล็กมี
สถานที่จัด
กิจกรรม 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
มีที่อยู่อาศัยกันแดด กัน
ฝน และจัดกิจกรรม 
ต่างได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

63.  ก่อสร้างพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ (พลังงาน
ทางเลือก) 
บ้านหนองทุ่ม ม. 13 

เพ่ือให้ประชาชนที่
อยู่ห่างชุมชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

 ให้ชุมชนมีไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้ทุกครัวเรือน 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ใช้
ทุกครัวเรียน 

ชุมชนที่อยู่ห่างไกลมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรียน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านหนอง
ไฮ ม. 3 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ ท1-01 ) 

 498,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 168.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 840 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน
บ้านห้วยแคน  
ม. 4 ไปบ้าน
หนองข้ีเห็น ม. 6 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 140 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางท้ัง2ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ  ท1-01)และป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

 494,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 140.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 840 

ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

  71 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านวังยาว 
ม. 5 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 140.50 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 843 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ  ท1-01)และป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

 495,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 140.50.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 843 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่าง
ต าบล 
บ้านหนองขี้เห็น 
 ม. 6 ไป แคนเหนือ 

 ม. 1 ต. แคนเหนือ 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 842 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ  ท1-01)และป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

 495,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 140.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 842

ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านห้าง
ข้าว ม. 7 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร  
(ตามแบบ  ท1-01)พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย 

 495,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 168.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 840 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองน้ าขุ่นเหนือ 
ม. 8 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ท1-01) 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 498,000 
 

   ความยาวถนนไม่
168.เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านบ้านหนอง
น้ าขุ่นใต ้ม. 9 ไป
บ้านหนองน้ าขุ่น
เหนือ ม. 16 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 319 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,914 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
(ตามแบบ  ท1-01)พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

 1,108,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 319.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 1,914 

ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้าน
หนองแวง ม. 10 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร  
(ตามแบบ ท1-01)พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย 

 495,000 
 

   ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 168.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 840 

ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

ผลิตโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองไฮน้อย  
ม. 11 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ ท1-01)พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

 498,000 
 

   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 168.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร  

 ระชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านหนอง
แวงน้อย ม  12 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ  ท1-01)
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 498,000 
 

   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 168เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร 

 ระชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

 (ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

74 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านบ้านหนอง

ทุ่ม ม. 13 

เพ่ือระบายน้ า
เสียออกจาก
ชุมชนให้หมด 

-ก่อสร้างร่องระบายน้ าความยาวรวม 60.50 ม. กว้าง 
0.40ม. สูง0.30 ม. พร้อมฝาปิด 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. ปากลิ้น
รางช้ัน 3 จ านวน 120 ท่อน วางบ่อพักส าเร็จรูปขนาด 
0.85X0.85 ม. หนา 0.125 ม. จ านวน 12 บ่อ และเท 
คสล รางระบายน้ า คสล ขนาดยาวรวม 108 ม. กว้าง 
0.60 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต 
บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

 495,000 
 

   ความยาวรวม 60.50
กว้าง 0.40 ม. สูง 

0.30 ม. รางระบายน้ า 

คสล ขนาดยาวรวม 108 
ม. กว้าง 0.60 ม. หนา 

0.15 ม. 

 ไม่มีน้ าเสีย
กักขังใน
ชุมชนและ
ไม่ก่อให้เกิด
โรคภัยขึ้น 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านกุด
หลง  ม. 14 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไป
มามีความมั่นคง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคดิเปน็พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ท1-01 
กรมการปกครอง) 

 498,000 
 

   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 168.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร 

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน          

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน
บ้านดอนกู่  ม. 
15 ไปดอนปู่ตา
บ้านหัน ม. 1 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางท้ัง2ข้างกว้างข้างละ 0.30 
เมตร (ตามแบบ ท1-01)พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

 494,000 
 

   ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 140.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร  

 
ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านดอน
กู่  ม. 15 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไป
มามีความมั่นคง 

ระยะทางยาวรวม 168 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ท1-01 กรมการ
ปกครอง) 

  498,000 
 

  ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 168.เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร 

 ระชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

  77 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อป.พร) รุ่นที่ 1และ
รุ่นที่ 2 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
อปพร.ต าบลบ้านหัน 

อปพร. จ านวน 60 คน  108,000 
 

108,000 108,000 108,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ

การอบรม  

 น าความรู้ที่ได้
จากการอบรมไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 วัน อปพร. เพ่ือให้ อปพร.เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 

อปพร. ในเขต ต าบล
บ้านหัน 

 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ

การอบรม  

 น าความรู้ที่ได้
จากการอบรมไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

3 ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงเอนกประสงค์
ประจ าศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานประจ า
รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงเอนแประสงค์ 

รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงเอนแประสงค์
ประจ าศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะ
ภัย 

 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 บริการประชาชน
เมื่อเวลาเกิดเหตุ  

 มีผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ารถยนต์
บรรทุกน้ า
ดับเพลิง 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน   

  
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ป้ายจุดตรวจบริการช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปี
ใหม่ 

เพ่ือป้องกันเหตุ
อุบัติเหตุและสาธาร
ภัยทางถนนที่อาจจะ
เกิดข้ึนในช่วง
เทศกาล 

ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลให้มีน้อยที่สุด 

 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง  

 ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน    

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาบริการใน
โครงการการจัดระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบลบ้านหัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติการในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงาน
ประจ าในชุดปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน 

รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย  500,000 
 

500,000 500,000 500,000 บริการประชาชน
เมือ่เวลาเกิดเหตุ 

 มีผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ารถยนต์กู้
ชีพกู้ภัย 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้ ได้รับความรู้ในการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

 40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ

การอบรม  

 คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
(อบรมเรื่องการระวังรักษา

สุขภาพ) 

เพ่ือให้ ได้รับความรู้ในการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

 40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ

การอบรม  

 คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน    
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส าหรับขับเคลื่อน
ตามโครงการ 

สุนัข/แมว 
จ านวน 2,500 
ตัวได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างทั่วถึง 

 75,000 
 

75,000 75,000 75,000 ร้อยละของสุนัข
และแมวได้รับ
การฉีดวัคซีน 

 ลดปัญหาการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบล 

ส านักปลัด 

5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส าหรับส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

สุนัข/แมว ได้รับ
การส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนอย่าง
ทั่วถึง 

 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 ร้อยละของสุนัข
และแมวได้รับ
การส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน 

 ลดปัญหาการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบล 

ส านักปลัด 

6 รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส าหรับรณรงค์
ป้องกันไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ 

โรคติดต่อทุกชนิด 
และโรคไข้หวัด
นก 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ชุมชนที่ร่วม

รณรงค์ป้องกัน
โรค 

ลดปัญหาการเกิด
โรคไข้หวัดนกลง 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.2  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 รณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับรณรงค์
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ 

โรคติดต่อทุกชนิด 
และโรค
ไข้เลือดออก 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละของชุมชน
ที่ได้รับการรณรงค์

ป้องกันโรค 

ลดปัญหาการเกิด
โรคไข้เลือดออกลง 

ส านักปลัด 

8 รณรงค์ป้องกันโรค
ปาก และเท้าเปื่อย 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับรณรงค์
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ 

โรคติดต่อทุกชนิด 
และโรคปากและ
เท่าเปื่อย 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละของชุมชน
ที่ได้รับการรณรงค์
ป้องกันโรคปาก

เท่าเปื่อย 

ลดปัญหาการเกิด
โรคปากเท่าเปื่อย
ลง 

ส านักปลัด 

9 จัดซื้อทรายอะเบท 
ป้องกันลูกน้ ายุงลาย
ขยายพันธุ์ 

เพ่ือจ่ายจัดซื้อทรายอะเบทป้อง
กันลูกน้ ายุงลายแพร่ระบาด 

1 ครั้ง จ านวน 
14 หมู่บ้าน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของชุมชน
ที่ได้รับ

ทรายอะเบท 

 ลดปัญหาการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

10 ก าจัดขยะต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เห็นความส าคัญของการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

รณรงค์ให้ความรู้
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ 14 บ้าน 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของชุมชน
ที่ได้รับความรู้

เพ่ิมข้ึน 

 ลดปัญหาขยะ
และควบคุม
ปริมาณขยะได้ดี 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 7 การส่งเสริมทนุทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปลูกจิตส านึกการ
เป็นพลเมือง 
(นักเรียน) ที่ดีของ

ชาติ 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกตนเองเก่ียวกับการ
ใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนในเขต 
อบต บ้านหัน 
จ านวน  100 คน 

 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับการ

อบรม 

 ได้รับความรู้ในการใช้สิทธิ 
เสรีภาพอย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 

2 สร้างส านึกรักสามัคคี
และความปรองดองใน
สังคม 

เพื่อสร้างความสามัคคี ความรัก
และความปรองดอง และความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ อบต 
บ้านหัน จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ

การอบรม  

 เกิดความรักความสามัคคีของคน
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ อบต 
บ้านหัน 14 หมู่บ้าน 

 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ

การอบรม  

 ชุมชนและประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็นความส าคญัของ
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบ
ครัว 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 7 การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.2  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
(ข้อมูล มิ.ย. 61) 

เพ่ือแบ่งเบาภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
จ านวน  13 คน 

 78,000 
 

78,000 78,000 78,000 ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ

ประชาชน 

 คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

เพ่ือแบ่งเบาภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ผู้พิการในต าบล
บ้านหัน 

 5,568,000 
 

5,568,000 5,568,000 5,568,000 ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ

ประชาชน  

 คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

เพ่ือแบ่งเบาภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้สูงอายุที่อายุ 60 
ปีขึ้นไปและได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ 

 9,435,600 
 

9,896,800 10,200,000 10,500,000 ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ

ประชาชน 

 คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 7 การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและกลุ่มอาชีพในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาชีพประชาชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
จ านวน 100 คน 

 30,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้เข้า

รับการอบรม 

 คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 ฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
และศึกษาดูงาน ต าบลบ้าน
หัน ม. 3 – ม. 16 

ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน สตรี 
ผู้สูงอายุ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  
จ านวน 100 คน 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้เข้า

รับการอบรม 
และศึกษาดูงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

 คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรู้
เพ่ิม 
 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
จิตอาสา สร้างป่า รักษ์

น้ า 

เพ่ืออนุรักษ์สภาพพ้ืนป่า 
น้ าให้สมบูรณ์และเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปลูกต้นไม้ จ านวน 2,000 
ต้น 

 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 ด าเนินงาน
ตามแนว

พระราชด าริ 

เพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มากขึ้น
และอนุรักษ์แหล่งน้ าให้
ยั่งยืน 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนและ
อนุรักษ์ป่าโคกห้วย
ทราย 

เพ่ิมอนุรักษ์ป่าให้
สมบูรณ์เพ่ิมข้ึนส านัก
ปลัดส านักปลัด 

มีแหล่งป่าไม้ธรรมชาติใน
ต าบลบ้านหัน จ านวน 1 
แห่ง 

 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ลดภาวะโลก
ร้อนป่าอุดม

สมบูรณ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่าไม้ 

ส านักปลัด 

3 ควบคุมไฟป่า อบต 
บ้านหัน 

เพ่ิมอนุรักษ์สภาพป่าให้
สมบูรณ์ 

มีแหล่งป่าไม้ธรรมชาติใน
ต าบลบ้านหัน ที่สมบูรณ์ 

 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ป่าไม้ถูก
ท าลาย 

ป่าไม้ในพ้ืนที่ อบต บ้าน
หันมีความอุดมสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ้างเหมาบริการ
พนักงานท าความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต บ้านหัน 

เพ่ือจ้างเหมาบริการ
พนักงานท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต บ้านหัน 

จ้างเหมาบริการพนักงาน
ท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต บ้าน
หัน จ านวน 1 คน 

 90,000 
 

90,000 90,000 90,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาดได้

มาตรฐาน 

อาคารและสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสะอาดและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

2 จ้างเหมาผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือช่วยแบ่งภาวะครู
ผู้ดูแลเด็กให้ครูผู้ดูแล
เดก็ได้จัดท าเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กจ านวน 5 คน 

 216,000 
 

540,000 540,000 540,000 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
และนักเรียนมี
สัดส่วนตาม

มาตรฐานของ
ศูนย์ที่ก าหนด 

เด็กได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงครูผู้ดูแลเด็กมีเวลา
ท างานเอกสารได้อย่างมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ส าหรับเด็ก
นักเรียน อบต บ้านหัน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ อบต บ้านหัน 

 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ด าเนินการปีละ 
1 ครั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศึกษา 
 โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและเปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงความสามารถคิด
อย่างสร้างสรรค์ 

 เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ้าน
หัน 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรม 

เด็กเห็นความส าคัญ
และเข้าใจในหน้าที่
ของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

5 จัดอบรมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แก่เด็ก 

 ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านหัน 
 

 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ปกครองที่
เข้าร่วมโครงการ
นิเทศ 

ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญและ
เข้าใจในการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

6 ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สังคม 
จิตใจสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
ของเด็กให้มีความเข้มแข็งทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจในเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. บ้านหัน 

  20,000 20,000 20,000 ด าเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปีละ 
 1 ครั้ง 

เด็กเลก็ได้รับการ
พัฒนาในด้าน
ร่างกาย จิตใจ 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ
รับ - ส่งเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต บ้านหัน 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส
และยากจนและลด
ปัญหาความเสมอภาค
ทางการศึกษาในพ้ืนที่
ต าบลบ้านหัน 

 เด็กผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 192,000 
 

192,000 192,000 192,000 จ านวนเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจนที่ได้รับการ

บริการรับ-ส่ง 

เด็กผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
        ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬา อบต บ้าน
หัน ต้านยาเสพติด 

เพ่ือสร้างสรรค์
สุขภาพที่ดีและ
ห่างไกลยาเสพติด 

 เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ อบต บ้านหัน 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

2 เพ่ิมศักยภาพปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหันตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 ผู้น าชุมชนและปราชญ์
ชาวบ้านต าบลบ้านหัน
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

 100,000 
 

100,000  100,000 100,000 จ านวนปราชญ์
ชาวบ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ปราชญ์ชาวบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมท าบุญร่วมกัน 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านหัน 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ท าบุญ 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมท าบุญ 

กอง
การศึกษา 

4 กิจกรรมวันออก
พรรษา 

เพ่ือให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
ท าบุญ 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านหัน 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนในชุมชน
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมท าบุญ
พร้อมพียงกัน 

กอง
การศึกษา 

5 กิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีคงไว้ 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านหัน 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้อนุรักษ์
รักษาประเพณีคงไว้
สืบต่อไป 

ประชาชนร่วม
อนุรักษ์รักษา
ประเพณีไว้สืบต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้การเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้นด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมาย 

 ให้ได้นายก อบต จ านวน 
1 คน 
และสมาชิก อบต 28 คน 

 200,000 
 

500,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้มี
สิทธิไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนไปเลือกตั้งมาก
ขึ้นและมีบัตรเสียลด
น้อยลง 

ส านัก
ปลัด 

2 อบรมพัฒนา
ศักยภาพกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร
ท้องถิน่และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีการ
เรียนรู้ ความเข้าใจเนื้อหา
สาระการบริหารงานของ 
อปท 

ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
40 คน 

 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมคีวามรูใน
สาระส าคัญของกฎหมาย
การบริหาร อปท 

ส านัก
ปลัด 

3 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิก 
อบต 

เพ่ือให้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา
สาระการบริหารงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างน้อยปีละ  
 1 ครั้ง 

 150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้ใน
สาระส าคัญของกฎหมาย
การบริหาร อปท 

ส านัก
ปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร 
และพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง อบต 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร พนักงาน
ต าบล พนักงานจ้าง 
พนักงานครูลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

 150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

5 พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบล
บ้านหัน 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลบ้านหัน 

 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

 พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

ส านักปลัด 



 

   93 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 วันท้องถิ่นไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งราชการที่ 5
และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 ด าเนินกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง 

 ทุกคนตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

7 ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานท าความสะอาด
ส านักงานและอาคารอ่ืน 
ๆ ภายในที่ท าการของ 
อบต บ้านหัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานท าความสะอาด 
สนง และ อาคารอ่ืน ๆ ของ 
อบต. บ้านอ่ืน 

 พนักงานจ้างเหมา 
1 คน 

 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ให้บริการ 

 มีผู้ปฏิบัติงานท าความ
สะอาดประจ า สนง  
อบต บ้านหัน 

ส านักปลัด 

8 ออกประชาคมแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนชุมชน 14 
ชุมชน 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
ของชุมชนที่เข้า
ร่วมจัดท าแผน 

ชุมชนตระหนักในการ
แสดงความคิดเห็นของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผล 

(ผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี 

เพ่ือออกจัดเก็บภาษี
ท้องที่ในชุมชน 

ชุมชนในพ้ืนที่ต าบล
บ้านหัน 14 หมู่บ้าน 

  5,000 5,000 5,000 ด าเนินการ
จัดเก็บทุกปี 

บริการให้กับชุมชน
ในชุมชน 

กองคลัง 

10 จดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือออกจัดท า
ทะเบียนและแผนที่ใน
ชุมชน 

ชุมชนในพ้ืนที่ต าบล
บ้านหัน 14 หมู่บ้าน 

 300,000 200,000 100,000 100,000 แสดงอาณาเขต
ของการจัดเก็บ
ภาษีในชุมชน 

บริการให้กับ
ประชาชนในชุมชน
ทุกครัวเรือน 

กองคลัง 

11 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บ
ภาษ ี

เพ่ือจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ในการ
จัดเก็บภาษีประจ าปี 

ป้ายในชุมชนในพ้ืนที่
ต าบลบ้านหัน 14 
หมู่บ้าน 

  20,000 20,000 20,000 ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนรับทราบ 

ประชาชนได้มาเสีย
ภาษีได้ตรงตาม
เป้าหมาย 

กองคลัง 

12 จัดท าสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือจัดท าให้เป็นสวน
สุขภาพในชุมชน 

ชุมชนมีสวนสุขภาพ/
สวนสาธารณะที่
สวยงาม 

 30,000    ประชาชนมี
สวนสาธารณะ/
สวนหย่อมได้ชม 

ประชาชนได้มาเดิน
ชมสวนสาธารระ
และได้ผ่อนคลาย 

กองช่าง 

 



 

   95 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 จัดหาวัสดุเพื่อปฏิบัติงานได้แก่ 
-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-วัสดุก่อสร้าง 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-วัสดุการเกษตร 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย 
-จัดหาวัสดุกีฬา 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 

 
-วัสดุส านักงาน 
-จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 
-จัดหาวัสดุก่อสร้าง 
-จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-จัดหาวัสดุการเกษตร 
-จัดหาสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย 
-จัดหาวัสดุกีฬา 
-จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีคุณภาพทีดี่
ของวัสดุที่
น ามาใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุพร้อมใช้
งานส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

  2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 -วัสดุสนาม 
-วัสดุการศึกษา 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง 
-วัสดุส ารวจ 
-จัดหาวัสดุอื่น ๆ  
 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 

-จัดหาวัสดุสนาม 
-จัดหาวัสดุการศึกษา 
-จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง 
-จัดหาวัสดุส ารวจ 
-จัดหาวัสดุอื่น ๆ  
 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีคุณภาพที่ดี
ของวัสดุที่
น ามาใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุพร้อมใช้
งานส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสา
ธารณและขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยไฮ หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

  400,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอบ้านไผ่ 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 100,000 
 

1,500,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค

อ าเภอบ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 50,000 
 

150,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอบ้านไผ่ 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้
เห็น หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 50,000 
 

150,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอบ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่ 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 150,000 
 

150,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ า
ขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 200,000 
 

400,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่ 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ า
ขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 150,000 
 

200,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอบ้านไผ่ 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

  200,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอบ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงินอุดหนุน  2561 

(บาท) 
  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ
น้อย ม. 11 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

  200,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวงน้อย หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 200,000 
 

200,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงินอุดหนุน  2561 

(บาท) 
  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 100,000 
 

100,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 50,000 
 

200,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่ 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

  50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณและ
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ า
ขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
บริการระบบ
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

ทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านได้รับบริการ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 

 100,000 
 

400,000   ร้อยละของ
ครัวเรือน
ได้รับบริการ
ระบบไฟฟ้า 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการไฟฟ้า
แสงสว่างสูงสุด 

กองช่าง 
 
 
 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอ
บ้านไผ่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีของ
คนในชุมชน 

 จ านวน 14 หมู่บ้าน    280,000 280,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพดีขึ้น 

 คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 

2 เงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพส่วน
ท้องถิ่นต าบลบ้านหัน 

เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีของ
คนในชุมชน 

 รพ.สต. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านหัน 

   200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพดีขึ้น 

 คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
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 2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
                                                                                

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1 ขอรับการ
สนับสนุน
กิจกรรม
กาชาดอ าเภอ
โนนศิลาใน
การขอรับ
บริจาคโลหิต 

 เพ่ือ
ประโยชน์ใน
การ
รักษาพยาบา
ลผู้เจ็บป่วย
กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินโลหิต
ขาดแคลน 

 ผู้บริจาคโลหิตมีอายุ
ตั้งแต่ 17-60 ปี 
บริจาคได้ทั้งชายและ
หญิงที่สุขภาพแข็งแรง
ทุกต าบล ทุกหมู่บ้าน 

   15,000 15,000 ทุกภาคส่วน
และ
ประชาชนที่
ได้รับอุบัติเหตุ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 

 1 ท าให้ผู้บริจาคโลหิตได้มีความ
ภาคภูมิใจที่ได้เสียสละอวัยวะ 
2 ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุก 3 
เดือน 
3 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุ
ฉุกเฉินพ่ืน้องประชาชนจะได้รับการ
ช่วยเหลือชีวิตได้ทันที 

ส านักปลัด 
 
 
 

ที่ท าการ 
ปกครอง 

อ าเภอโนน 
ศิลา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

2 สนับสนุน
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  

1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 
8 ภารกิจหลัก 
2 เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานเหล่ากาชาด
จังหวัดและสภากาชาดไทย 

 ประชาชนผู้ประสบภัย 
สตรี มารดาเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาสและเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ จ. 
ขอนแก่น 

   20,000 20,000 ราษฎรในพ้ืนที่ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงทีและทัน
ต่อเหตุการณ์ 

 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุร้าย
ต่าง ๆ 

ส านักปลัด เหล่า
กาชาด
จังหวัด

ขอนแก่น 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

3 จัดกิจกรรม
ในงานพระ
ราชพิธี รัฐ
พิธี และ
งานพิธี 

เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีแสดงความ
จงรักภักดี และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเป็นโครงการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
มหากรุณาธิคุณของทั้งสอง
พระองค์ที่ทรงปฏิบัติบ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

 1 ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
2 ประชาชนได้
ร่วมงานจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ทุก
ต าบล ทุกหมู่บ้าน 

   30,000 30,000 ทุกภาค
ส่วนและ
ประชาชน
ได้ร่วม
ถวาย
สักการะ
ในพระ
มหา
กรุณาธิคุ
ณเพ่ิมขึ้น 

 1ท าให้พสกนิกรทั่ว
ประเทศเกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
2 ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน 
3 ท าให้ประชาชนได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
และได้ท าบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันส าคัญอย่างทั่วหน้า 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 

ที่ท าการ 
ปกครอง 
อ าเภอโนน 

ศิลา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงก

าร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

4 ขอรับ
เงิน
อุดหนุน
เพ่ือ
รณรงค์
ป้องกัน
โรค
เอดส์  

1 เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.i.v.
ที่ได้รับการรักษาพยาบาล 
2. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือป้องกันโรคเอดส์
ของศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.i.v.  
3.เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิกศูนย์ 
4. เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและฝึกอบรมในการ
ประกอบอาชีพสมาชิก 

 ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้
ติดเชื้อ H.i.v. อ าเภอ
โนนศิลา 

   10,000 10,000 ผู้ป่วย
เอดส์
ได้รับ
การ
รักษา
เพ่ิมข้ึน
และ
ได้รับทุก
คน 

1 ศูนย์มีกองทุนช่วยเหลือ/
อนุเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ H.i.v. ที่ยากจน
ให้ได้รับการรักษาพยาบาลใน
เบื้องต้นให้ทันท่วงที 
2 ศูนย์สามารถใช้ทุนดังกล่าว
ในการรณรงค์เพ่ือป้องกันโรค
เอดส์ในกรณีซึ่งไม่สามารถ
จัดหาการสนับสนุนจากแหล่ง
อ่ืนได้ 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 

ที่ท าการ 
ปกครอง 
อ าเภอ
โนน 
ศิลา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

5 แผนงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อ าเภอโนน
ศิลา 

1 เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชน 
ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
โดยเน้นกลยุทธ์ส าคัญคือ 7 แผน 4 ปรับ 3 
หลัก 6 เร่ง ตามรัฐบาลก าหนด 
2 เพื่อป้องกันมิให้ปัญหายาเสพตดิเข้านม
ระบาดในพ้ืนท่ี และสามารถเอาชนะยาเสพ
ติดได้อย่างยั่งยืน 
3 เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนไดม้ีส่วนรว่มในการ
เฝ้าระวังป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่
ระบาดในพ้ืนท่ีและสามารถประกาศเป็น
หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของหมู่บ้านในพื้นที ่

 หมู่บ้าน/ชุมชนใน
พ้ืนที่อ าเภอโนนศิลา 
จ านวน 5 ต าบล 46 
หมู่บ้าน 

   30,000 30,000 ทุกภาค
ส่วนและ
ประชาชน
ได้ร่วม
แก้ไข 
ป้องกัน 
ปราบปรา
ม ปัญหา
ยาเสพติด 

 1 สามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน ในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 สามารถป้องกันมิให้
ปัญหายาเสพติดกลับ
เข้ามาระบาดในพ้ืนที่
และสามารถเอาชนะนา
เสพติดได้อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 
 
 
 

ที่ท าการ 
ปกครอง 

อ าเภอโนน 
ศิลา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 
    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

6 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น   โดย
ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

1 เพื่อแปลงนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของรัฐบาลไปสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น 
2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 หมู่บ้าน/ชุมชน ศาสน
สถาน โรงเรียน โรงงาน 
ร้านเกม สถานบริการ 
โรงพัก ฯลฯ 

   20,000 20,000 ทุกภาคส่วน
และ
ประชาชน
ได้ร่วมแก้ไข 
ป้องกัน 
ปราบปราม 
ปัญหายา
เสพติด 

1 สามารถแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 สามารถป้องกันมิให้
ปัญหายาเสพติดกลับเข้ามา
ระบาดในพ้ืนที่และสามารถ
เอาชนะยาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลัด 
 
 
 

ที่ท าการ 
ปกครอง 
จังหวัด 
ขอนแก่น 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
อ าเภอโนนศิลา  

1 เพื่อแปลงนโยบายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท้องถนน
ของจังหวัดขอนแก่น 
2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุได้ 

 หมู่บ้าน/ชุมชน  
โรงเรียน โรงงาน และ
ถนนสายหลัก  สายรอง 
ฯลฯ 

   10,000 10,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 ประชาชน ใน
เขต อ าเภอโนน
ศิลามีความ
ร่วมมือในการใช้
ถนนลดอุบัติเหตุ
ลง 

ส านัก
ปลัด 

 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 

โนนศิลา 

8 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้น า
ชุมชนในการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและมีความรู้
ความสามารถในการวบริหาร
จัดการชุมชน 

 ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

   10,000 10,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 ประชาชน ใน
เขต อ าเภอโนน
ศิลามีความ
ร่วมมือในการใน
การเข้าร่วม 

ส านัก
ปลัด 

 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 

โนนศิลา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

   ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 7   การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1 สนับสนุน
การจัดงาน
เทศกาล
ไหมและ
ประเพณีผูก
เสี่ยว  

1 เพื่อพัฒนาอาชีพนอกเหนือจาก
การท านา คือการเลี้ยงไหม 
2 เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็น
แหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียง 
3 เพื่อส่งเสริมประเพณีการผูก
เสี่ยวซึ่งเป็นธรรมเนียมตั้งเดิมของ
ภาคอีสานที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกันรัก
ใครเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกัน 
เรียกว่า คู่เสี่ยว 
4 เพื่อสนับสนุนการประกวด
ผลิตภัณฑ์พ้ืนที่บ้านและการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

 1 ประชาชนในพื้นท่ี
ได้น าผ้าไหมเพ่ือเข้า
ประกวดงาน 
2 ช่วยเหลือราษฎรผู้
ยากไร้ในเขตพ้ืนที่ อ 
โนนศิลาและจังหวัด
ขอนแก่น 
3 สนับสนุนให้ราษฎร
น าสินค้า OTOP ไป
จ าหน่ายในร้านของ อ 
โนนศิลา 

   10,000 10,000 ทุกภาค
ส่วนและ
ประชาชน
ได้ร่วม
ส่งเสริม
และ
อนุรักษ์
ประเพณี
เพ่ิมข้ึน 

 1 แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยในพื้นท่ีได้รับ
การช่วยเหลือได้อย่าง
เร่งด่วน 
2 ช่วยเหลือราษฎรผู้
ยากไร้เขตพ้ืนที่  
อ โนนศิลา และ
จังหวัดขอนแก่น 

ส านักปลัด ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด

ขอนแก่น 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
   ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 7   การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

2 สนับสนุน
เทศกาล
บุญกุ้ม
ข้าวใหญ่
อ าเภอ
โนนศิลา  

1 เพื่อส่งเสริมให้มีงานเทศกาลที่จัดขึ้น
เป็นประเพณีประจ าปีของ อ โนนศิลา 
2 เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์อ าเภอโนนศิลา 
3 เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ควบคู่กับ
การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของคนในท้องถิ่น 
4 เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีของส่วนราชการหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 1 ส่วนราชการ/
ประชาชนในพื้นท่ี 
 อ โนนศิลาทุกต าบล 
ทุกหมู่บ้าน 
2  อปท. ในพ้ืนที่ อ 
โนนศิลา 

   70,000 70,000 ทุกภาค
ส่วนและ
ประชาชน
ได้ร่วม
ส่งเสริม
และ
อนุรักษ์
ประเพณีที่
ดีงาม
เพ่ิมข้ึน 

 1 ประชาชนในพื้นท่ี
เกิดความตื่นตัว และ
พัฒนาตนเองในอันที่
จะพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าส่งเสริม
อาชีพและเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ส านัก
ปลัด 

 

ที่ท าการ
ปกครอง 

อ าเภอโนน
ศิลา 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

   ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1 สนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน ศพด. 
อบต บ้านหัน 

 เด็กนักเรียน ศพด. 
อบต บ้านหัน 

   300,000 350,000 จ านวนเด็ก 
ศพด. 1 แห่ง 

 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

ศพด.บ้านหัน 

2 สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)เด็ก
ประถมศึกษา 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กประถมศึกษา
จ านวน 7 โรงเรียน 

 เด็กนักเรียน 
ประถมศึกษา 7 
โรงเรียน 

   1,350,000 1,400,000 จ านวนโรงเรียน  
5 แห่ง 

 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงดี 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน สพฐ 
ในเขต อบต 

บ้านหัน 
3 สนับสนุน

อาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน ศพด. 
อบต บ้านหัน 

 เด็กนักเรียน ศพด. 
อบต บ้านหัน 

   600,000 650,000 จ านวนเด็ก 
ศพด 1 แห่ง 

 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

ศพด.บ้านหัน 

4 สนับสนุน
อาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน ศพด. 
อบต บ้านหัน 

 เด็กนักเรียนประถม 
7 โรงเรียน 

   2,700,000 2,750,000 จ านวนโรงเรียน        
7โรงเรียน 

 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน  
สพฐ ในเขต 
อบต บ้านหัน 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

    ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
        1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.1  แผนงานการศึกษา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

5 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว) 

นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี
สมวัย 

 เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต 
บ้านหัน 

   200,000 200,000 จ านวนเด็ก ศพด 
1 แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อในการ
จัดการเรียนการ
สอนตลอดปี 

กอง
การศึกษา 

ศพด.บ้านหัน 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด) 

นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี
สมวัย 

 เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอายุ 
3-5 ปี 

   100,000 100,000 จ านวนเด็ก ศพด 
1 แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
ที่ดีสมวัย 

กอง
การศึกษา 

ศพด.บ้านหัน 

7 สนับสนุนส่งเสริม
โภชนาการสมวัย
ส าหรับเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
อาหารหลัก5 หมู่
ตามโภชนาการ
เด็กอย่างสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. บ้านหัน 
 

   20,000 20,000 จ านวนเด็กที่ร่วม
รับโภชนาการ
ตามอาหารหลัก
สมวัย 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการตาม
หลักอาหาร 5 
หมู่ 

กอง
การศึกษา 

ศพด บ้านหัน 
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 2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

   ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 1.1  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

8 สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงพ้ืนบ้าน 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศิลปะและ
การแสดงพ้ืนบ้าน 

นักเรียนใน
โรงเรียนไตรมิตร
พัฒนศึกษา 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กในเรียน 
1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนาการเชิง
ศิลปะ การแสดง และ
เล่นดนตรี 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนไตร
มิตรพัฒน

ศึกษา 

9 สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านนาฏศิลป์ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศิลปะและ
การแสดงพ้ืนบ้าน 

นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านวัง
ยาวสามัคคี 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กในเรียน 
1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนาการเชิง
ศิลปะ การแสดง และ
เล่นดนตรี 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนบ้าน
วังยาวสามัคคี 

10 สนับสนุนโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพอิสระ 

นักเรียนใน
โรงเรียนหนองไฮ
ประชาสรรค์ 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กในเรียน 
1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนา 
การมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
หนองไฮ

ประชาสรรค์ 
11 สนับสนุนโครงการ

ฝึกอาชีพระหว่าง
เรียนให้กับนักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพเสริม 

นักเรียนใน
โรงเรียนหนองข้ี
เห็น 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กในเรียน 
1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนา 
การมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
หนองข้ีเห็น 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น                          แบบ ผ.  02 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

   ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
       1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

 2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

12 สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างระเบียบวินัย
จราจรในโรงเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรทั่วไป 

นักเรียนใน
โรงเรียนโพธิ์ทอง
หนองน้ าขุ่นเหนือ 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กใน
เรียน 1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนา 
การมีความรู้ใน
เกี่ยวกับกฎจราจร 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนโพธิ์
ทองหนองน้ า

ขุ่นเหนือ 
13 สนับสนุนโครงการ

ส่งเสริมการด ารง 
ชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนใน
โรงเรียนเบญจคาม
สามัคคี 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กใน
เรียน 1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนา 
การมีความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
เบญจคาม
สามัคคี 

14 สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก้พันธุ์
พ้ืนเมืองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านห้วย
แคน 

   30,000 30,000 จ านวนเด็กใน
เรียน 1 แห่ง 

นักเรียนมีพัฒนา 
การมีความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนบ้าน
ห้วยแคน 
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                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                               

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

          ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 ม. 3 - ม. 4 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไป
มามีความ
มั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,500 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา  
0.15 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 0.20 
เมตร (ตามแบบ ท1-01 ) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

   4,350,000 4,350,000 ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,500.

เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 
7,500 ตารางเมตร  

 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 2 จุด ห้วยวัง
ชาติ บ้านหนองไฮ  ม. 3 

เพ่ือให้
ระบายน้ าให้
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง 1.70 ม. สูง 1.70 ม. 
ยาว 10.00 ม. จ านวน 2 ช่อง  
  (ตามแบบ กสช) 

   450,000 450,000 ท าให้การระบายน้ า 
สะดวกขึ้น เดินทาง
ข้ามสะดวก 

 ประชาชน
เดินทางข้ามทาง
น้ าผ่านสะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                               
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
บ้านห้วยแคน ม. 4 ไป
บ้านหนองขี้เห็น  ม. 6 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,300 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้างกว้างข้างละ 
0.20 เมตร(ตามแบบ ท1-01 ) ป้าย
โครงการ1 ป้าย 

   4,524,000  ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 1,300 ม.เมตร 

คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,800 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล 

บ้านวังยาว ม. 5 ต บ้านหัน 
ไปบ้านหนองเสือเฒ่า ต าบล
ป่าปอ อ าเภอบ้านไผ ่

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 7,000 เมตร ผวิจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 35,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง2ข้าง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร(ตามแบบ ท1-01 ) 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

   20,300,000  ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 7,000 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
35,000 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                               

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

        ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมหมู่บ้าน
บ้านหนองข้ีเห็น ม. 
6 ไปบ้านห้วยแคน  
ม. 4 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,300 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร(ตามแบบ ท1-01 
) ป้ายโครงการ1 ป้าย 

   4,524,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,300 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 

7,800 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมหมู่บ้าน
บ้านห้างข้าว ม. 7  
ไปบ้านกุดหลง  
ม. 14 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,400 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
8,400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร(ตามแบบ ท
1-01 กรมการปกครอง) 

   5,000,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,400 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 

8,400 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                               

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่างต าบล
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
ม. 8  ไปบ้านเสือเฒ่า 
อบต ป่าปอ  

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,400 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
8,400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร(ตามแบบ ท
1-01 กรมการปกครอง) 

   5,000,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,400 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 

8,400 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมู่บ้านบ้านหนอง
น้ าขุ่นใต ้ม. 9  ไปบ้าน
หนองไฮน้อย ม. 11 

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,400 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
8,400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร(ตามแบบ ท
1-01 กรมการปกครอง) 

   5,000,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,400 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 

8,400 ตารางเมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                                               
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
หมู่บ้านบ้านหนอง
แวง ม.10  ไปบ้าน
บ้านหนองไฮน้อย  

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.30 เมต ร(ตามแบบ 
ท1-01 กรมการปกครอง) 

   2,900,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,000 ม.
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่

คอนกรีตเสริม
เหล็ก5,000 ตาราง

เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อหมู่บ้านบ้าน
หนองไฮน้อย ม.11 
เชื่อมต่อบ้านวังยาว 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นปริมาตร คสล ไม่น้อยกว่า 5,000 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท1-01กรมการ
ปกครอง) 

   2,900,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 1,000 ม.

เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 5,000 

ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)                                               

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังเป็น
ถนนหินคลุกบ้าน
หนองแวงน้อย ม.
12 เชื่อมต่อ อบต 
โจดหนองแก 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 2,000 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15,000 
ลูกบาศก์เมตร  

   1,400,000  ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 2,000 ม.เมตร 
คิดเป็นปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 

15,000 ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงดิน
ลูกรังบ้านหนอง
ทุ่ม ม. 13 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50. ม. คิดเป็น
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 3,125  ลบ.ม. 

-ดินลูกรังยาวรวม 1,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 500 ลบ.ม. 

   1,000,000  ความยาวถนนไม่น้อย
กว่า 1,000 ม.เมตร 
คิดเป็นปริมาตรดิน

ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 
ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               แบบ  ผ.02/1 
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)                                               

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคันดินลูกรัง
พร้อมลงหินคลุกบ้าน
กุดหลง ม. 14
เชื่อมต่อ ม.7 และ 
 ม.12 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 2,000 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา  0.10 เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร 

   1,000,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 2,000 ม.

เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,000 
ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคันดินลูกรัง
พร้อมลงหินคลุกบ้าน
หนองน้ าขุ่นเหนือ 
 ม.16 เชื่อมต่อ เขต 
อบต วังหิน 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ผู้สัญจรไปมามี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ระยะทางยาวรวม 2,000 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร คิด
เป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 450 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบ อบต บ้านหัน) 

   1,000,000  ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 2,000 ม.

เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินลูกรังไม่

น้อยกว่า 450 
ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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   บัญชีครุภัณฑ์                                                                                  แบบ ผ.03  

                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)                                                 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ. โนนศิลา  จ. ขอนแก่น 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว    8,000  ส านักปลัด 
2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 7 ตัว 

แบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิงมีล้อ 
   14,000  ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่องตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

   22,000  ส านักปลัด 
 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว) จ านวน 2 
เครื่องตามเกณฑ์ราคากลาง  ปี 2561 

   60,000  ส านักปลัด 
 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VAจ านวน 8 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลาง ปี 2561 

   20,000  ส านักปลัด 
 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)จ านวน 2 
เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลาง ปี 2561 

   15,800  ส านักปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว    9,000  ส านักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง ล้อเลื่อน จ านวน 2 ตัว    5,000  ส านักปลัด 
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   บัญชีครุภัณฑ์                                                                                  แบบ ผ.03  
                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)                                                 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ. โนนศิลา  จ. ขอนแก่น 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

9 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 
18,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท 
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 
24,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

   77,000  กองช่าง 

10 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก  3  ชั้น .จ านวน 4 ตวั    16,000  กองช่าง 

11 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ชุดโซฟา 3 ที่นั่ง1ตัว และ 1 ที่นั่ง 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง    15,000  กองช่าง 

12 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

ตู้เหล็ก แบบ  2 บาน (มอก) จ านวน 2 ตัวราคา    11,000  กองช่าง 

13 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางปี 2562 ราคา 
23,000 บาท  

   23,000  กองช่าง 
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       บัญชีครุภัณฑ์                                                                                   แบบ ผ.03  
                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)                                                 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ. โนนศิลา  จ. ขอนแก่น 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

14 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA  จ านวน 1 เครื่อง  
ตามเกณฑ์ราคากลาง ปี 2562 

   2,500  กองช่าง 

15 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  (18หน้า/นาที)
จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง ปี 2562 ราคา 2,600บาท 

   2,600  กองช่าง 

16 อุตสาหกรรมการ
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart tv ขนาด 40 นิ้วจ านวน 
1 เครื่อง 

   14,000  กองช่าง 

17 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์
ราคากลาง ปี 2562 

     กองคลัง 

18 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า ชนิด  
Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

     กองคลัง 

19 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่ย้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางปี 2562 

   30,000  กองคลัง 

20 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  4 ชั้น จัดเก็บ 40 ช่อง จ านวน 2 ตัว     8,000  กองคลัง 
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      บัญชีครุภัณฑ์                                                                                    แบบ ผ.03  

                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)                                                 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ. โนนศิลา  จ. ขอนแก่น 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

 2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

21 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวนขนาด 
30,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,200 บาท 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

   80,400  กองคลัง 

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 

   42,000 42,000 กองการศึกษา 

23 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่ย้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
ตามเกณฑ์ราคากลางปี 2562 

   30,000  กองการศึกษา 

24 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง  
ตามเกณฑ์ราคากลาง ปี 2562 

   2,500  กองการศึกษา 

25 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า ชนิด  
Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

   8,900  กองการศึกษา 

26 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องซักผ้า จ านวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคากลาง 
ปี 2562 

   18,000  กองการศึกษา 



 

 


