
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
****************************** 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1), เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 
2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น        
  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการฯ โดยได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้น าร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2563 วันที ่27  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 ,25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) เพ่ือใช้เป็นกรอบทางในการจัดท า
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลเต่างอย 
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  10  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

                                                                                                     

                                                    (นางภัทราพร  ทัศคร) 
                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย   
 
 
 
 

 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย    จังหวัดสกลนคร 

 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 



ค าน า 

 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 

2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561 – 2565(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้จัดท า
โครงการเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับบริการสาธารณะและเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ .ศ . 2561 ข้อ  22 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เพ่ือให้การเพ่ิมเติมโครงการที่มีอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 
2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล    เต่างอย น าไปสู่การปฏิบัติตามโครงการรองรับตามข้อเท็จจริง 
น าไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของระชาชนได้มากท่ีสุด  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาต าบลเต่างอยจะเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ และได้จัดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง จากการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเต่างอย  

 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 
เรื่อง                                                                                                       หน้าที่ 
ส่วนที่  1  ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                     1 
ส่วนที่  2  บัญชโีครงการพัฒนา                                                                       
              -แบบ ผ.01 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา                                                     2                                     
              -แบบ ผ.02 โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย                    3 
               
ส่วนที่  3  ภาคผนวก 
              ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

    เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  
    พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- 
 



ส่วนที่ 1 
ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  
 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
5.๑  แผนงานการศึกษา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

1  โครงการเทลาน
คอนกรีตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนางอย 

เพื่อใหเ้ด็กมีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรมและเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กอย่างสมวัย 

เทลานคอนกรตีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
105.00 ตารางเมตร เทคอนกรตี
หนา 1.10 เมตร 
 

- - - 41,300 - 1 แห่ง เด็กมสีถานท่ีใน
การท ากิจกรรม
และเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก
อย่างสมวัย 

กอง 
ศึกษาฯ 
 
 
 

2 โครงการซ่อมแซม
ก าแพงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่า
วิริยะพล 

เพื่อซ่อมแซมศูนย์ใหม้ีภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามและน่าเรียน 

ปรับปรุงก าแพงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดยาว 24.00 เมตร 
ความสูง 1.80 เมตร 

- - - 39,000 - 1 แห่ง มีภูมิทัศน์ให้
สวยงามและน่า
เรียน 

กอง 
ศึกษาฯ 
 

3  โครงการเผยแพร่
ผลงานนักเรียน 

เพื่อเผยแพรผ่ลงานนกัเรียน
และกิจกรรมนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต่างอย 3 ศูนย ์

- - - 10,000 - 1 แห่ง เด็กมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง 
ศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
1 แห่ง เด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น กอง 

ศึกษาฯ 
 

2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
5.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

1  โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรมร่วมกันและ
เตรียมพร้อมในการ
พัฒนาตนเองเป็นผู้
สูงวัยอย่างมีคุณค่า 

ผู้สูงอายุท้ัง 7 หมูบ่้านท่ีมีความพร้อมใน
การร่วมกิจกรรม 

- - - 58,000 - 1 แห่ง ผู้สูงอายุมสีถานท่ี
ในการท ากิจกรรม
ร่วมกันและ
เตรียมพร้อมใน
การพัฒนาตนเอง
เป็นผู้สูงวัยอยา่งมี
คุณค่า 

กอง 
สวัสดิการ
สังคมฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 
1 แห่ง เด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น กอง 

ศึกษาฯ 
 

2 



 
 

-6- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หนว่ย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

1  โครงการ
ก่อสร้างโรง 
จอดรถ   
อบต. เต่างอย 
 

เพื่อให้ประชาชน ,
เจ้าหน้าท่ี,ผูม้าตดิต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการและการจดั
วางฝังสถานท่ี
หน่วยงานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. เต่างอย 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 
เมตร สูง 2.80 เมตร 

- - - 450,000 - มีโรงจอดรถ  
1 แห่ง ขนาด
กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
60.00 เมตร 
สูง 2.80 
เมตร 

ประชาชน ,เจ้า
หน้าท่ี,ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ
และการจัดวางฝัง
สถานท่ีหน่วยงาน
ให้เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
1 แห่ง เด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น กอง 

ศึกษาฯ 
 

2 



 
 

-7- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕
61 

25
62 

๒๕๖3 ๒๕๖4 25
65 

2  โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล
หมู่บ้าน  หมู่ที่  
3  บ้านโคกงอย  
ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าเพื่อการ
บริโภค-
อุปโภค      
ที่เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  หมู่
ที่  3   
1.1ย้ายโครงเหล็กหอประปาเดมิพร้อมติดตั้งกับฐานราก
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ใหม่)  ขนาด  3.60 x 3.60  ม. 
1.2.เปลีย่นถังไฟเบอร์กลาส  จ านวน  4  ถัง  พร้อมไม้
เนื้อแข็งรองพื้นถังไม่น้อยกว่า  24.00  ลบ.ฟ. 
1.3.งานเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซ ี ช้ัน  13.5  ขนาด  
6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  60.00  เมตร 
1.4.ระบบไฟฟ้าควบคุมการสูบน้ าบาดาลและเครื่องสูบ
น้ าบาดาลขนาด  1.5  แรงม้าพรอ้มอุปกรณต์่างๆ 
1.5.โครงเหล็กพร้อมหลังคาโรงสบู  ขนาด  1.00 x 
1.00 เมตร  จ านวน  1  หลัง  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน  1  ป้าย 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)  

- - 400,000 400,000 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกวา่ร้อยละ
60 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การบริโภค-
อุปโภค             
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

-8- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 25
65 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
เพื่อการเกษตร       
สายทางหลัง รร.บ้าน    
นางอยโพนปลาโหล
หมู่ที่  4  บ้านนางอย  
ต าบลเต่างอย       
อ าเภอเต่างอย    
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

2.1.งานกรุยทางถางป่า  ขุดตอไมต้้นไม้  ป่า
วัชพืชให้พ้นเขตทาง  เนื้อท่ีประมาณ  
1,380.00  ตารางเมตร 
2.1.งานวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3  
ขนาด 0.40 x1.00  เมตร จ านวน  
10.00  ท่อน พร้อมเทลีนยาแนวรอยต่อท่อ 
2.3.งานดินถมเสริมคันทาง  ความกว้าง  
4.00  เมตร  ความยาว  345.00  เมตร  
ถมสูงเฉลีย่  0.65  เมตร  หรือปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า  1,125.00  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบร้อย 
  (ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด)  

- - 100,000 100,000 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
60 

ประชาชนที่สรรจร
ไปมาได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-9- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถ ุ
ประส
งค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

4  โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
สวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพ  
หมู่ที่  6  บ้าน
น้ าพุงสามัคคี    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย    
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประช
าชนที่
สรรจร
ไปมา
ได้รับ
ความ
สะดว
ก 

1.1.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวสัดุอุปกรณเ์ป็นศาลาที่
พักรับประทานอาหารนักท่องเที่ยว  ขนาดกว้าง  7.00  
เมตร  ยาว  3.50  เมตร  ความสงู  3.00  เมตร 
1.2.ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักรมิทาง ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร ยาว  3.00  เมตร  สูง  2.70  ม. 
1.3.ปรับปรุงซ่อมแซมดาดคอนกรีตรอบสระน้ าที่ช ารุด
เสียหาย  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  64.00  ตร.ม. 
1.4.ปรับปรุงพ้ืนท่ีรุกล้ าแนวเขตและท ารั้วลวดหนาม
แบ่งเขตแดนสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ  ความยาว
รวมทั้งหมด  125.00  เมตร  (หมายเหตุ  ท าแนวรั้ว
เว้นตามระยะทางเข้าของแตล่ะร้านค้า) 
1.5.รางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.30  เมตร ความยาว  160.00  ม.     
(ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)  

- - 550,000 550,000 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
60 

ประชาชนที่สรรจร
ไปมาได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 
 
 

-10- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

5  โครงการปรับปรุงหอ
ประปาหมู่บ้าน(วัด
บ้านน้ าพุงสามัคคี)  
หมู่ที่  6  บ้านน้ าพุง
สามัคคี     
ต าบลเต่างอย   
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

2.1. .เปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาส  จ านวน  4  
ถัง  พร้อมอุปกรณ์ยึดถัง 
2.2.เปลีย่นไมเ้นื้อแข็งรองพื้นถังไม่น้อยกว่า  
24.00  ลบ.ฟ. 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)  

- - 89,000 89,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

ประชาชนที่สรร
จรไปมาได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหลังวัดศริิ
มังคละ หมู่ที่  1  บ้าน
เต่างอย    ต าบลเต่า
งอย  อ าเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ความ
ยาว  137.00  เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  พื้นที่ คสล.  
548.00 ตร.ม. คณู  570.00 บาท=   

  312,360 312,360 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

ประชาชนที่สรร
จรไปมาได้รับ
ความสะดวก 

 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 
 

-11- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายทาง
หลังวัดป่าวิรยิะพล –กุด
ผ า  หมู่ที่  2  บ้านเต่า
งอยเหนือ    ต าบลเต่า
งอย  อ าเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว  700.00  เมตร  พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ  ปรมิาตรลูกรัง  
280.00 ลบ.ม. คณู  215.79 บาท=  
60,000.00 บาท 
 

- - 60,000 60,000 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
60 

ประชาชนที่สรรจร
ไปมาได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางหน้าวัดป่าวิริยะพล 
หมู่ที่  2  บ้านเต่างอย
เหนือ    ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอยจังหวดั
สกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ความยาว  308.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  พ้ืนท่ี 
คสล.  924.00 ตร.ม. คณู  570.00 
บาท=  526,600.00 บาท 
 

- - 526,600 526,600 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
60 

ประชาชนที่สรรจร
ไปมาได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 
 

-12- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

9 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  ภายใน
หมู่บ้าน  ซอยบ้านเจ้
แตน  หมู่ที่  3  บ้าน
โคกงอย    ต าบลเต่า
งอย  อ าเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
ประชาชนท่ี  
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  
ความยาวรวม  2  ข้าง   274.00  
เมตร  ความหนา  0.10  เมตร . คูณ  
1,300.00 บาท 

- - 356,000 356,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังประชาชน
ที่  สรรจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายทาง
บ้านสารวตัรเอฟ – ล า
ห้วยอีนูน  หมู่ที่  3  
บ้านโคกงอย    ต าบล
เต่างอย  อ าเภอเตา่งอย
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
ประชาชนท่ี  
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  
ความยาว  127.00  เมตร  พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ  ปรมิาตรลูกรัง  
50.00 ลบ.ม. คณู  215.79 บาท=  
10,700.00 บาท 
 

- - 10,700 10,700 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังประชาชน
ที่  สรรจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

-13- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายทางนา
ค ายาง  หมู่ที่  4  บ้าน
นางอย     ต าบลเต่า
งอย  อ าเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังประชาชนท่ี  
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ความยาว  900.00  เมตร  พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ  ปรมิาตรลูกรัง  
270.00 ลบ.ม. คณู  215.79 บาท 

- - 58,000 58,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

แก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขังประชาชน
ที่  สรรจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  สายทางข้าง
คลองชลประทาน  หมู่ที่  
4  บ้านนางอย     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังประชาชนท่ี  
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

สกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ความยาว  850.00  เมตร  
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ  ปริมาตรลูกรัง  
340.00 ลบ.ม. คณู  215.79 บาท 

- - 73,000 73,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังประชาชน
ที่  สรรจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-14- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ
การเกษตร  สายทาง
ดอนป่าชี – นาลุงช่วย  
หมู่ที่  4  บ้านนางอย     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
ประชาชนท่ี  
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ความยาว  880.00  เมตร  พร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ  ปรมิาตรลูกรัง  
264.00 ลบ.ม. คณู  215.79 บาท 
 

- - 56,900. 56,900. - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังประชาชน
ที่  สรรจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

14 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านนาง
โสภา  งอยจันทร์ศรี – 
บ้านนางค าบ่อ  ใยพันธ์  
หมู่ที่  4  บ้านนางอย    
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
ประชาชนท่ี  
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดกวา้งภายใน  0.30  เมตร  
ความยาว  157.00  เมตร  ความ
หนา  0.10  เมตร . คูณ  1,300.00 
บาท 

- - 204,000 204,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังประชาชน
ที่  สรรจรไปมา
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-15- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน  สาย
ทางเข้าป่าช้า  หมู่ที่  5  
บ้านโพนปลาโหล     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว   129.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  พ้ืนท่ี 
คสล.  516.00 ตร.ม. คณู  570.00 
บาท 

- - 294,000 294,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่า
ร้อยละ60 

ประชาชนที่สรรจร
ไปมาได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน  สายทาง
เต่างอยรสีอทร์ – รร.
เต่างอยพัฒฯ  หมู่ที่  6  
บ้านน้ าพุงสามัคคี     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว   99.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ 
คสล.  396.00 ตร.ม. คณู  570.00 
บาท=  225,700.00 บา 

- - 225,700 225,700 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่า
ร้อยละ60 

ประชาชนที่สรรจร
ไปมาได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-16- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน  สายทาง
หลังชุมสาย  หมู่ที่  6  
บ้านน้ าพุงสามัคคี     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว   9.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ 
คสล.  36.00 ตร.ม. คูณ  570.00 
บาท=  25,500.00 บาท 
 

- - 25,500 25,500 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์มาก 
กว่าร้อยละ60 

ประชาชนที่สรร
จรไปมาได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน  สายทาง
หน้าบ้านนางธัชนก
(ตลาดนดัวันพุธ)  หมู่ที่  
6  บ้านน้ าพุงสามัคคี     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว   180.00  เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง พื้นที่ 
คสล.  720.00 ตร.ม. คณู  570.00 
บาท 

- - 410,000 410,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

ประชาชนที่สรร
จรไปมาได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-17- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ภายใน
หมู่บ้าน  สายทางหน้า
บ้านนายทันใจ  งอย
ผาลา –  อบต.หลังเก่า  
หมู่ที่  7  บ้านเต่างอย
ใต้     ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอยจังหวดั
สกลนคร 

เพือ่ให้
ประชาชนที่สรร
จรไปมาได้รับ
ความสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว   205.00  เมตร  ความ
หนา  0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทาง พ้ืนท่ี คสล.  1280.00 ตร.ม. 
คูณ  570.00 บาท  729,000.00 
บาท  
 

- - 729,000 729,000 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ภายใน
หมู่บ้าน  สายทางบ้าน
นายณัฐพล  งอยผาลา – 
บ้านนายบรรไล  หมู่ที่  
7  บ้านเต่างอยใต้     
ต าบลเต่างอย  อ าเภอ
เต่างอยจังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้
ประชาชนที่สรร
จรไปมาได้รับ
ความสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  
ความยาว   205.00  เมตร  ความ
หนา  0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทาง พ้ืนท่ี คสล.  297.50 ตร.ม. คูณ  
570.00 บาท=  169,500.00 
บาท  
 

- - 169,500 169,500 - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

ประชาชนที่
สรรจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ 02 



 
 

-18- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

1 โครงการปลูกจิตส านึก
เด็กนักเรยีน (หน่วย
พิทักษ์ป่า) 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้มี
จิตส านึกพิทักษ์ป่า 

จัดฝึกอบรมเด็กนักเรียน ให้มี
จิตส านึกพิทักษ์ป่า 
จ านวน  200 คน 

- - 30,000 30,000 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์มากกว่า
ร้อยละ60 

เด็กนักเรยีน
ได้มี
จิตส านึก
พิทักษ์ป่า 

ส านักปลดั 
 
 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ อ าเภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมประชาชนในการ
ช่วยเหลือกันและกันของประชาชน
ในพื้นที่ 

- - 30,000 30,000 - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์มากกว่า
ร้อยละ60 

ประชาชน 
ได้มสี่วนร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค ์

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมประชาชนในการ
ช่วยเหลือกันและกันของประชาชน
ในพื้นที่ 

- - 35,000 35,000 35,000 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์มากกว่า
ร้อยละ60 

ประชาชน 
ได้มสี่วนร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-19- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

4 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be nember one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสริริ
วัฒนาพรรณวด ี

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน เยาวชน
ประชาชนไดม้ี
จิตส านึกในการ
ป้องกันตนเองจาก
ยาเสพตดิ 

จัดฝึกอบรมเด็กนักเรียน เยาวชน    
ประชาชน ให้มีความรู้ และ
จิตส านึก.รักตนเองและป้องกัน
ตนเองและคนใกล้ชิดห่างไกลยาเสพ
ติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
1 แห่ง  

- - 43,000 43,000 43,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

เด็กนักเรยีน 
เยาวชน    
ประชาชนมี
ความรู้ และ
จิตส านึก.รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
แรงงานภาค
เกษตรกรรม วิสาหกิจ
ชุมชนและแรงงานนอก
ระบบ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริม
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

จัดฝึกอบรมประชาชนในการ
ช่วยเหลือกันและกันของประชาชน
ในพื้นที่ 

- - 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อย
ละ60 

ประชาชน 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



 
-20- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ทีร่ับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตรทบทวน 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้มี
จิตส านึกพิทักษ์ป่า 

จัดฝึกอบรมเด็กนักเรียน ให้มี
จิตส านึกพิทักษ์ป่า 
จ านวน  200 คน 

- - 120,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกวา่ร้อยละ
60 

เด็กนักเรยีนได้มี
จิตส านึกพิทักษ์ป่า 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ อ าเภอ   
เต่างอย จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมประชาชนในการ
ช่วยเหลือกันและกันของประชาชน
ในพื้นที่ 

- - 30,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
60 

ประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
-21- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕61 2562 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และซ้อมแผน
น้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย (อัคคีภัย)
ให้กับประชาชน, 
นักเรียน, ผู้น าชุมชน    
ในเขตต าบลเต่างอย 

เพื่อใหป้ระชาชน, 
นักเรียน, ผู้น าชุมชน    
ในเขตต าบลเต่างอย 
ได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ
สังคมและงานของ
ส่วนรวมต่อไป 

ประชาชน, นักเรียน, ผู้น าชุมชน    
ในเขตต าบลเต่างอย 7 หมู่บ้าน 

- - 50,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
100 

ประชาชน, 
นักเรียน, ผู้น า
ชุมชน    ในเขต
ต าบลเต่างอย
ได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และซ้อมแผน
น้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย (อุทกภัย)
ให้กับประชาชน, 
นักเรียน, ผู้น าชุมชน    
ในเขตต าบลเต่างอย 

เพื่อใหป้ระชาชน, 
นักเรียน, ผู้น าชุมชน    
ในเขตต าบลเต่างอย 
ได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ
สังคมและงานของ
ส่วนรวมต่อไป 

ประชาชน, นักเรียน, ผู้น าชุมชน    
ในเขตต าบลเต่างอย 7 หมู่บ้าน 

- - 50,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ
100 

ประชาชน, 
นักเรียน, ผู้น า
ชุมชน    ในเขต
ต าบลเต่างอย
ได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 

ส านักปลดั 

 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



 
 

-22-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
 
ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหาร 
งานท่ัวไป 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
59,000 บาท  มีคณุลักษณะดังนี้ 
1)ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลติรต่อ
ช่ัวโมง 
2)ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลติร 
3)ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
 

- - 118,000 - - ส านักปลดั 

 
                              

แบบ ผ 03 


