
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากสี่แยก
บ้านนางรุ่งรัตน์ อินท
โสต ไปทางบ้านนาย
หล้า  ทศวัฒน์ กว้าง 
5.00 เมตรยาว 
50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่
น้อยกว่า 250 ตาราง
เมตร ตามแบบกรม
ทางหลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - - 174,000 - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากที่นา
นายบณัฑติ ซอหอหอ 
ไปทางดอนม่วง ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่
น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - - - 1,194,000 ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้มาตรฐาน
สำหรับการสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาง
ดวงใจ แจ่มใสดีไปทาง
หนองสิม ขนาดถนน
กว้าง 5.00 เมตรยาว 
60 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
คอลกรีตไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

208,000 - - - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากศาลา
ประชาคมไปทางบ้าน
นายวิกรณ์  แสงสี
จันทร์ กว้าง 5.00 
เมตรยาว 83.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
คอลกรีตไม่น้อยกว่า 
415 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - 243,000 - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้าน
นายวิกรณ์  แสงสี
จันทร์ ไปทาง
ตะวันตกสถานี
ประปาหมู่ที่ 5 กว้าง 
5.00 เมตรยาว 
498.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่
น้อยกว่า 2,490 
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - - - 1,188,300 ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร่างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 
เฉลี่ปีละ 294,600
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากสาม
แยกเมรุ ไปทางบ้าน
นายสงคราม  กระ
อาจ ขนาดถนนกว้าง 
5.00 เมตรยาว 
554 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่
น้อยกว่า 2,770
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- 1,473,000 - - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร่าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาง
มาลี  กระอาจ  ไปทาง
บ้านนายนิรุต  สังฆะ
คาม ขนาดถนนกว้าง 
4.00 เมตรยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณคอล 
กรีตไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตามองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึง
นครกำหนด 
*ปีละ 416,000 บาท 

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 ถนนทีป่รับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร่าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาย
บุญ กระอาจ ถึงบ้าน
นายประสิทธ์ แวงวรรณ 
ขนาดถนนกว้าง 4.00 
เมตรยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอล 
กรีตไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตามองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึง
นครกำหนด 
 

69,000 - - - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 
*หมายเหต ุ
เฉลี่ยทุกปีๆละ 
471,200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

สายโนนจ้อก้อ
จุดเริม่ต้นจากพนังกั้น
น้ำชี ไปทางนานาง
สายลม กอหาญ 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
คอลกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

471,200 471,200 471,200 471,200 471,200 ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
8 
*หมายเหต ุ
เฉลี่ยทุกปีๆละ 
489,200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากนานาง
สะอาด กสุุมาลย์  ไป
ทางบ้านนายสมศักดิ์ 
ขัตติยนนท์ เช่ือมต่อกับ
เขตตำบลมะบา้ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอ
ลกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

489,200 489,200 489,200 489,200 489,200 ถนนที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้ว
ได้มาตรฐาน
และลักษณะ
ของกรมมาง
หลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9 
*หมายเหต ุ
เฉลี่ยเสรจ็ 2 ปี ๆละ
245,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากพนังกั้น
น้ำชี ไปทางบ้านนาง
บังอร  ศรีสุโน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 214 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่
น้อยกว่า 856 ตาราง
เมตร ตามแบบกรม
ทางหลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

245,000 - - - 245,000 ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑2 โครงการก่อสร่างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 
เฉลี่ปีละ 715,000
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากคสล.
เดิมบ้านสังข์ ไปทาง
ปรางค์กู่  ขนาดถนน
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,274 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณคอล 
กรีตไม่น้อยกว่า 
6,370 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท
ดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - 3,575,000 - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้าน
นายบุญแผน นามศักดิ์
ไปทางบ้านนายพิทักษ์ 
นามศักดิ์ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 178 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณคอลกรีตไม่
น้อยกว่า 890 ตาราง
เมตร ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบทดำเนินการ
ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงนคร
กำหนด 

621,000  - - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหม้ีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้าน
นายพิทักษ์ นามศักดิ์ 
ไปทางบ้านนาย
ประมวล มะโนศรี 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอ
ลกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- 697,000  - - ถนนที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

                      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ท่ี 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 
*หมายเหต ุ
เฉลี่ปีๆละ 
144,200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากแยกนา
นางสาคร อรรคคำ ไป
ทางถนนลาดยาง ขนาด
ถนนกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 439 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่น้อย
กว่า 1,317 ตาราง
เมตร ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบทดำเนินการ
ตามองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

144,200 144,200 144,200 144,200 144,200 ถนนท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรมมาง
หลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

           
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

                      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ท่ี 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาง
บัวไลย์ พันชายขาว ถึง
ถนนลาดยาง ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตรยาว 
127 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอ
ลกรีตไม่น้อยกว่า 381 
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตามองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึง
นครกำหนด 

- - 208,000 - - ถนนท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรมมาง
หลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

           
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

                      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ท่ี 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการซ่อมสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาย
นิคม สุระชัย ไปถึงบ้าน
นางเครือวัลย์ พันธ์ภมูิ 
ขนาดถนนกว้าง 5.00 
เมตรยาว 158 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่น้อย
กว่า 790 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- 408,000 - - - ถนนท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรมมาง
หลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ท่ี 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานสำหรับ
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาง
ลำไย ศรีหาคลัง ถึงแยก
บ้านนายสำเนียง อ้อคำ 
ขนาดถนนกว้าง 5.00 
เมตรยาว 97 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอลกรีตไม่น้อย
กว่า 485 ตารางเมตร 
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทดำเนินการตาม
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - - - 250,000 ถนนท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรมมาง
หลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย 
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ท่ี 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทาง ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   

      ประเภทถนน คสล.    

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
สำหรับการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาง
สำราญ ทิพยโสต ไปถึง
แยกบ้านนางบุญส่ง 
อุดมศักดิ์ ขนาดถนน
กว้าง 5.00 เมตรยาว 
77 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณคอ
ลกรีตไม่น้อยกว่า 385 
ตารางเมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการตามองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึง
นครกำหนด 

- - - - 250,000 ถนนท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วได้
มาตรฐานและ
ลักษณะของกรม
มางหลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งพืช
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 รวม 19  โครงการ   2,663,600 4,098,600 5,546,600 1,694,600 4,647,900    
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย  
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่  3   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
 ประเภทถนนดนิพร้อมลงลกูรัง     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายถนน
ดินพร้อมลงหินลูกรัง  
หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้ถนน
สัญจรและขนส่ง
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

ถนนสายตาลคู่บ้านอีเตี้ย
ถึงเขตเทศบาลธงธานี 
ขยายถนนดินทั้ง 2 ข้างๆ
ละ 1.50 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.00 เมตร ยาว 
757.00 เมตรหรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
2,271 ลบ.ม และลงหิน
ลูกรังผิวจารจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 757 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 681.3 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- 420,000 - - - อบต. มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั  
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่  3   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
 ประเภทถนนดนิพร้อมลงลกูรัง        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการลงหินลูกรัง  
หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้
ถนนสัญจรและ
ขนส่งผลติภณัฑ์
เกษตร 
 
 
 
 

จุดเริม่ต้นจากข้างวัดบา้นโนน
ราษีไปทางดอนลิ้นฟ้า ขยาย
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
2,000 เมตรหรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า900 ลบ.ม 
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 

- - 266,222 - - อบต. มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

3 โครงการลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้
ถนนสัญจรและ
ขนส่งผลติภณัฑ์
เกษตร 

ถนนสายโนนจ้อก้อ เริ่มจาก
พนังกั้นน้ำชีไปทางโพนสาว
ตาก  ผิวจาราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 360 
ลบ.ม ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงนคร
กำหนด 

113,000     อบต. มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย  
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่  3   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
 ประเภทถนนดนิพร้อมลงลกูรัง     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการขยายถนน
ดินพร้อมลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 8 
*หมายเหต ุ
เฉลี่ยทุกปีๆละ 
241,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้ถนน
สัญจรและขนส่ง
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

จุดเริม่ต้นจากนานายตุม้ 
สอนอ ไปทางนานายสม
จิตร กอศักดิ์  ผิวจาราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ยกสูงเฉลี่ย 
80 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ผิวจาราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,125 ลบ.ม ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงนครกำหนด 

241,400 241,400 241,400 241,400 241,400 อบต. มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย  
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่  3   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
 ประเภทถนนดนิพร้อมลงลกูรัง     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้ถนน
สัญจรและขนส่ง
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

จุดเริม่ต้นจากคันดินกั้นน้ำ
ทางเข้าสถานีสูบน้ำไปทาง
เขตตำบลธงธานี ขนาด
ฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิว
จาราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร ยกสูง
เฉลี่ย 1.00 เมตรพร้อม
ลงลูกรังผิวจาราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 135 ลบ.ม ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงนครกำหนด 

-  196,000   อบต. มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
        



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

            ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั  
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่  3   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
 ประเภทถนนดนิพร้อมลงลกูรัง     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการลงหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใช้
ถนนสัญจร
และขนส่ง
ผลิตภณัฑ์
เกษตร 

จุดเริม่ที่ 1 จากสามแยกคลองส่งน้ำ
ดอนเสือโค๊กไปทางที่นานายสี พุชโก 
ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 
ลบ.ม  
จุดเริม่ที่ 2 จากที่นานายสุพร ศรสีุ
ธรรมไปทางป้ายหินบึงจิว กว้าง 5 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาว 
939 เมตร หรือมีปรมิาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 469.5 ลบ.ม รวมปรมิาณ
หินลูกรังทั้ง 2จุด ไม่น้อยกว่า 
709.5 ลบ.ม. ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงนครกำหนด 

196,000     อบต. มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

 รวม  6 โครงการ   550,400 661,400 703,622 241,400 241,400    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  

เพื่อช่วยในลด
ต้นทุนการผลิต 
ลดค่าใช้จ่าย 

จำนวน  14  จุด           
1 นายชาย มะโนศรี       
2 นายพูลศักดิ์ วินทะไชย 
3 นางสายทอง หมากจันทร์                        
4 นางอนันญา  ธนูรัตน์      
5 นายทองแดง ช่องวารินทร์                         
6 นายสุบิน  มะโนศรี     
7 นายอนันต์ มะหิเดช       
8 นายพรชัย ศิลาโชติ       
9 นายสว่าง  ศรีหาคลัง 
10 นายคำปอย นาเมือง 
11 นายลุน  ชลสาร        
12 นายสมบรูณ์  ชลสาร 
13 นายสังวาลย์ ศริิจันทร ์
14 ทางเข้าดอนตาปู ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ทุกครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 
100 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน หมู่ที่ 
๔   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนบ้านนา
บริเวณบา้นสองพี่
น้อง-อีเตี้ย  ณ และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าสำรวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคร้อยเอ็ด 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

3 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ  
อีเตี้ย หมู่ที่ 5  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 5) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนบ้านนาย
วิกรณ์ แสงศรีจันทร์ 
ถึงบ้านนายกิตติพงษ์ 
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บคา่สำรวจ
และออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน หมู่ที่ 5   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟบริเวณบ้านสองพี่
น้อง-อีเตี้ย  ณ และรวมค่า
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคร้อยเอด็ 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

5 โครงการตดิตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ 5 

เพื่อช่วยในลดต้นทุนการ
ผลิต ลดค่าใช้จ่าย 

จุดที่ 1 หน้าบ้านนาย
ปราสาท  ชาญประเสริฐ 
จุดที่ 2  หน้าบ้าน   
นางกุศล โคตะกา  
จุดที่ 3 หน้าบ้าน  
นายอรุณ  ศรหีาคลัง  
จุดที่ 4 หน้าบ้าน  
นางเบญจวรรณ  เลาไธสง 
5.บ้านนายชุมพร สุวรรณ
ปักษ์   
6.นางระเบียบ ทศวัฒน ์
7.นายสายันต์ เจรญิภักดิ์   
8.โรงสีข้าวชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ทุก
ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
จากระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ  
หมู่ที ่6   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนบึงจิว และ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

7 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน หมู่ที่ 6   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟรอบหมู่บ้านบ้าน
สังข์  และรวมคา่การ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่าสำรวจ
และออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคร้อยเอด็ 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ 
หมู่ที ่7   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและตดิตั้ง
ไฟถนนหน้าบ้าน 
นายปรสาท พลศักดิ์ ถึงหน้า
บ้านนายนิรุต สังฆะคาม  
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าสำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

9 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและตดิตั้ง
ไฟบริเวณบ้านโนนราษ ีและ
รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคร้อยเอด็ 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อช่วยในลดต้นทุน
การผลิต ลด
ค่าใช้จ่าย 

จำนวน 3  จุด                      
จุดที่ 1 โค้งนานางคำสี  
กระอาจ               
จุดที่ 2  บ้านทางเข้า
สวนนายสา กระอาจ                            
จุดที่ 3 หน้าบ้านนาย
ประสาท  พรมศักดิ์ ถึง
บ้านนายนิริต สังฆคาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
จากระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน หมู่ที่ 8   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟบริเวณบ้านไผ่
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าสำรวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเสลภมู ิ

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 8 

เพื่อช่วยในลดต้นทุนการ
ผลิต ลดค่าใช้จ่าย 

จุดที่ 1 บ้ายนายวริัตน ์ 
คชมิตร ถึง บ้านนายบุญ
เยี่ยม  กอหาญ  
จุดที่ 2 บ้านนางมณี  
ประเสริฐสุข ถึง ทางลงวัด
ป่าเรไร ระยะทาง 
ประมาณ 400 เมตร 
จุดที่ 3 บ้านนายสมชิต  
กอศักดิ์ ถึง หนองโตงโต้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

          ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน หมู่ที่ 9   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟบริเวณบ้านไผ่
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าสำรวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเสลภมู ิ

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 9 

เพื่อช่วยในลดต้นทุนการ
ผลิต ลดค่าใช้จ่าย 

เริ่มจดุที่ 1 จากนานาย
วินัย  ทศธรรม ถึงคลองส่ง
ที่นานายสัมฤทธ์ิ ทิพกรณ์ 
ระยะทาง 350 เมตรเริ่ม
จุดที่ 2 จากโพนทะลาดถึง
โนนแก ระยะทาง 1,600 
ม. จุดที่ 3 เริ่มจากบ้าน
นายศุภการจน์ ปานเกิดถึง
สถานีสูบน้ำ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ทุก
ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
จากระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  หมู่ที่ 10 

เพื่อช่วยในลดต้นทุนการ
ผลิต ลดค่าใช้จ่าย 

จุดสามแยกไปปรางกู่ถึง
แยกไปบ้านง้ิว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก
ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
จากระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

16 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน หมู่ที่ 
10   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟบริเวณบ้านสังข ์ 
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าสำรวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคร้อยเอด็ 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 

 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10  

เพื่อช่วยในลดต้นทุน
การผลิต ลด
ค่าใช้จ่าย 

จำนวน 4  จุด 
จุดที่ 1 หน้าบ้าน 
นางคำตา สังฆวัฒน ์
จุดที่ 2  บ้านนายสุพร 
ศรีสุธรรม 
จุดที่ 3 หน้าบ้าน  
นายจำรอง  กระอาจ  
จุดที่ 4 บ้านนายวัน  
นันทวงค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทุก
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
จากระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ 
(เสนอโดยประชาคม  
ม. 11) 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และทำการเกษตรนอก
ฤดูทำนา 

 พื้นที่ หมู่ที่ 11 ระยะทาง  
500 เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บ่บาดาล 
2 บ่อ 

ประชาชนไดม้ี
น้ำใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

19 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้าน  
หมู่ที่ 11   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟบริเวณบ้านสองพี่
น้อง-อีเตี้ย  ณ และรวมค่า
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคร้อยเอด็ 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

100,0๐๐ 
 

มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอด ภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11  

เพื่อช่วยในลดต้นทุน
การผลิต ลด
ค่าใช้จ่าย 

จำนวน 7 จุด 
หน้าบ้าน นายชัยยา   
ดลประสิทธ์ิหน้าบา้น 
นายสุรพล  ปราสาร  
หน้าบ้าน นายสายเงิน  
เรเรือง หน้าบ้าน  
นายสุเทพ นนทภาหน้า
บ้าน นางไสว  เรเรือง 
หน้าบ้านนางสังกา ร่ม
ศรีสามแยกที่สวนนาง
ประเทือง นามศักดิ์ 
หน้าบ้านนางชุ่มเย็น  
สุรสิังข์ หน้าบ้านนาง
เอ็มอร แสนสงค์  
หน้าบ้านนางแสงอรณุ  
สุวรรณเวียง บ้าน 
นางจันทา ศรีสุธรรม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทุก
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้ร้อยละ 100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
จากระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

 

 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งไฟ  
อีเตี้ย หมู่ที่ 12  (เสนอ
โดยประชาคม ม. 12) 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนรอบหมู่บ้าน 
และรวมค่าการไฟฟ้าเรียก
เก็บค่าสำรวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง  

ประชาชนตำบล
บึงนครได้ รบั
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
             ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 1  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
             แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน  (แนวทาง   ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร  
หมู่ที่ 12  

เพื่อช่วยในลด
ต้นทุนการ
ผลิต ลด
ค่าใช้จ่าย 

จุดที่ 1 จากเสาไฟตั้งอยู่ที่นา
นางทองเยี่ยม  ทิพย์ภูมิไปทาง
ดอนบากถึงนานายชาย  ดาบุญ
ระยะทาง 1,000 ม.  
จุดที่ 2 จากเสาไฟเดิมตั้งอยู่หน้า
นายคำภีร เอื่อไธสง ถึงนานาย
นาวา นามศักดิ์  ระยะทาง 
500 ม.  จุดที่ 3 จากเสาไฟเดิม
ตั้งอยู่สวนนายคำหล้า ไชยอุดม
ไปถึงหนองสระพังไปถึงนานาง
สะอาด  ทศวัฒน์ ระยะทาง
1,000 ม.จุดที่ 4 จากเสาเดมิ
สวนนายบุญถึง ศรีหาคลัง ถึงนา
นางละมลุ แถลงเอื้อ 3 ต้น 
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง 2 จุด  จุด
ที่ 5 ขยายสายไฟฟ้าแรงตำ่
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง 2 จุด ยาว 
58 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ทุกครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 
100 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

 รวม 22  โครงการ   2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000    
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

              ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วม
ผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นแยกนายสุปชาติ 
นันโท ไปถึงหน้าบ้านนาย
สมชาติ ชุมพล ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ลึก0.70 เมตร
พร้อมฝาปดิ ความยาวรวม 
324 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บึงนครกำหนด 

520,000 - - - - ได้ร่องระบาย
น้ำเป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วม
ผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นแยกนายเสง่ียม 
กินีสี ไปทางแยกบ้าน 
นางรุ่งรัตน์  อินทโสต ทั้ง 2 
ข้างขนาดกว้าง0.60 เมตร 
ลึก0.60 เมตร ความยาว
รวม 316 เมตร พร้อมฝา
ปิด ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงนครกำหนด 

- 508,000 - - - ได้ร่องระบาย
น้ำเป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 
           



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยูพร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นจากบ้านนาย
น้อย ศรีหาคลัง ไปทางที่
นายเข็มชาติ นันโท 
ขนาดกว้าง0.60 เมตร 
ลึก0.60 เมตร ความ
ยาวรวม 121 เมตร 
พร้อมฝาปดิ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 
 

- - 195,000 - - ได้ร่องระบาย
น้ำเป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นแยกพ้ืนท่ีนาง
ประไพร  ขามรัตนไ์ปทาง
บ้านนายกิตติพงษ์ กว้าง
0.60 เมตร ลึก0.60 
เมตรพร้อมฝาปิดทั้ง 2ข้าง 
ความยาวรวม 196 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงนครกำหนด 

- - - 313,000 - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นแยกบ้าน 
นางบุปผา  อุทัยวีไปทาง
ประปาหมู่ที่ 5 กว้าง
0.60 เมตร ลึก0.80 
เมตร ยาว 536 เมตร
พร้อมฝาปดิ 0.50x0.60
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงนครกำหนด 

- 1,000,000 - - 827,000 ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 6 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดที่ 1 เริม่ต้นจากหน้าบ้าน
นายซุย แสงทอง ไปทางบ้าน
นายคำ ศรสีุโนความยาว 239 
เมตร 
จุดที่ 2 เริม่ต้นจากหน้าบ้าน
นายน้อย สินธุชาติ  ไปทาง
กองทุนหมู่บ้านความยาว 53 
เมตร 
ขนาดร่องระบาย กว้าง0.60 
เมตร ลึก 0.60 หนา 0.10 
เมตร ความยาวรวม 2 จดุ 
292 เมตรพร้อมฝาปดิขนาด 
0.60 x0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บึงนครกำหนด 

416,000 - - - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 7 
เฉลี่ยปลีะ 192,483 
บาท 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นจากแยกหน้าบ้าน
นางหนูเตรียม สง่าเนตร ไป
ทางทิศใต้เลี้ยวรอบบ้านไปทาง
วัดบ้านโนนราษตี่อลงไปทาง
บ้านนางใส เช่ือมต่อกับร่อง
ระบายน้ำขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60  ความยาว 
599 เมตรพร้อมฝาปดิ ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงนครกำหนด 

962,415 - - - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

              ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 8 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้าน 
นายสุระชัย  แก้วรุ่งเรือง  
ไปถึง บ้านนายจำเนียง   
เพิ่มพล  ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.70  ความยาว 
140 เมตรพร้อมฝาปดิ ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงนครกำหนด 

- 223,000 - - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 8 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้านนาง
จินตนา  ทินรันต์ ไปถึง บ้าน
นายธงชัย  ทิพยกรณ์ ต่อไป
จนถึงบ้านนายประจักษ์ คช
มิตร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.70  ความยาว 170 
เมตรพร้อมฝาปิด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
นครกำหนด 

271,000 - - - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภัย   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้านนาง
เทียมจันทร์ ชมภูพฤกษ์ ไป
ทางทิศใต้เลี้ยวรอบบ้านไปทาง
พนังกั้นน้ำชี ท้ัง 2 ข้าง ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60  
ความยาว 110 เมตรพร้อมฝา
ปิด ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงนครกำหนด 

- 188,000 - - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 10 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้านนาง
นาง กันยารัตน์ ไปทางบ้าน
นายอนัน สังฆะคาม ขนาด
กว้าง0.60 เมตร ลึก 0.60 
หนา 0.10 เมตร ความยาว 
197 เมตรพร้อมฝาปดิขนาด 
0.60 x0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
นครกำหนด 

287,000 - - - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

           ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 11 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นแยกบ้านนาย
อรุณ นามศักดิ์ ไปทาง
บ้านนายศิริ สุวรรณเวียง 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ความยาว 
261 เมตร พร้อมฝาปิด 
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงนครกำหนด 
 
 

-  419,000 - - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

              ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั   
                                       ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์   อบต.บึงนคร  ที่ 3  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน  (แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)   
         ประเภทร่องระบายน้ำ.      

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 12 

-เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมผิวจาราจร 
-ช่วยระบายน้ำ 

จุดเริม่ต้นบ้านนาง
ทองม้วน โพธาราม ไปทาง
บ้านนางบุบผา อุทัยวี
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ความยาว 
197 เมตร พร้อมฝาปิด
ขนาด 0.60x0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงนครกำหนด 
 

- - - 481,000 - ได้ร่อง
ระบายน้ำ
เป็นไปตาม
มาตราฐาน
และ
คุณลักษณะ 
จำนวน 1 
แห่ง 

-ช่วยป้องกันน้ำ
เสียหายของจาก
ผิวจาราจร 
น้ำท่วม 
-ช่วยการระบาย
น้ำ 

กองช่าง 

 รวม  13  โครงการ   2,456,415 1,919,000 614,000 794,000 827,000    
 
 
 
 


