


คํานํา 

 
  เทศบาลตําบลทุงฝน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 ข้ึน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22  เนื่องจากมีความจําเปนตองดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือ
แกไขปญหา ความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และเปนโครงการท่ีประชาชนไดรับประโยชน จึงมี
ความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 ข้ึน เพ่ือประโยชนในการ
จัดทํางบประมาณตอไป 
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หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลทุงฝน จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แลวเสร็จและ
ประกาศใชเม่ือ 14 มิถุนายน 2562  ดวยเทศบาลตําบลทุงฝนมีภารกิจหลายประการในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ซ่ึงภารกิจหลายโครงการมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมไวในแผนพัฒนาทองถ่ินกอน
ดํา เนินการจัด ทํางบประมาณ  เ พ่ือ ใหสอดคลอง กับสถานการณและอํานาจหนา ท่ี  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 “เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินให
ดําเนินการ ดังนี้ 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคม
ทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม... และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว 
ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารประกาศใช”  

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลทุงฝนจึงเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2564 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน
บริหารทั่วไป

1 854,000       1 854,000      

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

1 30,000 1 30,000        

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

1 10,000         1 10,000        

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

1 3,600,000    1 3,600,000   

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะ
และชุมชน

1 70,200        5 1,855,800    6 1,926,000   

ป 2565 รวม 5 ป

               บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ .01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

๒



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ป 2565 รวม 5 ปยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและการทองเที่ยว

แผนงานการศึกษา 4 5,727,500    3             5,727,500   

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

1 100,000       1 100,000      

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

2 6,030,000    2 6,030,000   

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน

1 15,000         1 15,000        

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

1 20,000         1 20,000        

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

1 3,000,000   38 10,517,050  39 13,517,050 

รวมทั้งสิ้น 1 70,200        56 28,759,350  57 31,829,550 

๓



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

          2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการประกอบติดตั้งตูแสดง

สินคาชุมชน OTOP ภายในที่วาการ

อําเภอ/ศูนยราชการ

เพื่อเปนจุดแสดงสินคา

ชุมชน ผลิตภัณฑ OTOP 

เปนการประชาสัมพันธ

สินคาใหเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

ประกอบติดตั้งตูบริเวณ

หองโถงชั้น 1 อาคารที่วา

การอําเภอทุงฝน

10,000    ความพึง

พอใจของผู

เขาเยี่ยมชม

ไมนอยกวา

รอยละ 80

อําเภอมีจุด

แสดงสินคา

ชุมชน 

ผลิตภัณฑ 

OTOP

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลทุงฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวา

จะไดรับ

๔



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

           แผนงานเคหะและชุมชน

2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

1 โครงการจางเหมา

แรงงานราษฎรในการ

ดูแลรักษา

สวนสาธารณะหนอง

แลง

เพื่อปรับปรุง พัฒนา 

ดูแลรักษา

สวนสาธารณะหนอง

แลง ใหเปนสถานที่

ออกกําลังกาย 

ทองเที่ยว พักผอน 

สําหรับประชาชน

จางเหมาแรงงานราษฎรในการ

ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา

สวนสาธารณะหนองแลง เชน 

งานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา

 ตนไม ไมพุม ลานออกกําลัง

กาย เครื่องออกกําลังกาย ทํา

ความสะอาดอาคารสถานที่ 

ถนน ทางเดินตางๆ และอื่นๆ 

ตามที่เทศบาลตําบลทุงฝน

กําหนด

    70,200   648,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่

มีตอ

โครงการไม

นอยกวา

รอยละ 80

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กําลังกาย 

ทองเที่ยว 

พักผอน ที่

สวยงาม 

ปลอดภัย

กองชาง

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

               รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

๕



2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

2 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสวนสาธารณะ

หนองแลง

เพื่อใหสวนสาธารณะ

หนองแลงมีภูมิทัศนที่

สวยงาม

จัดทําสวนหยอม ปาย

ประชาสัมพันธ หรืออื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนา

สวนสาธารณะหนองแลง

200,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่

มีตอ

โครงการไม

นอยกวา

รอยละ 80

สวนสาธารณ

ะหนองแลง

มีภูมิทัศนที่

สวยงาม

กองชาง

๖



4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว

 "ลองแพชมหนองแลง" 

เทศบาลตําบลทุงฝน

เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวและเพิ่มรายได

ใหแกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทุงฝน

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองแลงให

เปนแหลงทองเที่ยวพรอมจัด

ใหมีกิจกรรมการลองแพชม

หนองแลงสําหรับบริการ

นักทองเที่ยว

100,000  จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้นไมนอย

กวารอยละ 5

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/

กองชาง/

กองคลัง/

กอง

ยุทธศาสตร

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความ

เปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

๗



4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว

          แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวและสงเสริมการ

สรางรายไดใหกับประชาชน

เพื่อศึกษาขอมูลในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

และเพิ่มรายไดใหกับ

ชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลทุงฝน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

 30 คน

30,000     ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวารอย

ละ 80

ไดขอมูลที่

เปน

ประโยชน

ตอการ

พัฒนา

แหลง

ทองเที่ยว

และเพิ่ม

รายไดใหกับ

ชุมชนในเขต

เทศบาล

กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความ

เปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

เทศบาลตําบลทุงฝน

๘



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการสรางเครือขายการมี

สวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันผูปวยจิตเวชกอ

อาชญากรรม

เพื่อสรางองคความรูให

ประชาชน เจาหนาที่รัฐใน

การมีสวนรวมปองกันผูปวย

จิตเวชกออาชญากรรม

จัดโครงการอบรม

ใหตัวแทนหมูบาน/

ชุมชนละ 5 คน

15,000    ความพึง

พอใจของ

ผูเขารวม

อบรมไม

นอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชน เจาหนาที่

รัฐมีมีองคความรู

และมีสวนรวม

ปองกันผูปวยจิตเวช

กออาชญากรรม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลทุงฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา        แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๙



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการขวดไมมัว หองครัว

สะอาด แมบานยุคใหม ใสใจ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใส

ใจดูแลความสะอาดของ

หองครัวภายในบานลด

ปญหาสุขภาพไมพึงประสงค

จัดโครงการจํานวน

 1 ครั้ง

20,000    ความพึง

พอใจของ

ผูเขารวม

อบรมไม

นอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนใสใจดูแล

ความสะอาดของ

หองครัวภายในบาน

ลดปญหาสุขภาพไม

พึงประสงค

กอง

สวัสดิการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา        แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๐



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 

คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนทุงฝนสามัคคี 5 

หมูที่ 8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. กวางเฉลี่ย 0.80

 ม. ความยาวไมนอยกวา 44 

ม. หรือใหไดพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 32 ตร.ม.

        81,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

๑๑



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 

คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล.สายถนนสุขาพัฒนา 1 

หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล. และขยายผิว

จราจร คสล. กวางเฉลี่ย 0.80

 ม. ความยาวไมนอยกวา 

20.80 ม. หรือใหไดพื้นที่

ขยายผิวจราจรไมนอยกวา 

14.72 ตร.ม.

41,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

3 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร 

คสล. ซอยขางวัดสามัคคีธรรม

 (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล.และขยายผิว

จราจร คสล.  กวางเฉลี่ย 1 ม.

 ความยาวไมนอยกวา 80 ม. 

หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจร

ไมนอยกวา 75.52 ตร.ม.

132,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

4 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนสายทางเขาวัด

ทิพยวนาราม หมูที่ 12 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล.และขยายผิว

จราจร คสล.  กวางเฉลี่ย 1 ม.

 ความยาวไมนอยกวา 

151.50 ม. หรือใหไดพื้นที่

ขยายผิวจราจรไมนอยกวา 

141.90 ตร.ม.

257,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

๑๒



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร 

คสล. สายถนนพัฒนภูมิ ชวงที่

 1 (ขางเดียว) หมูที่ 4 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ํา คสล.พรอม

บอพัก คสล.และขยายผิว

จราจร คสล.  กวางเฉลี่ย 1 ม.

 ความยาวไมนอยกวา 105 ม.

 หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจร

ไมนอยกวา 97.96 ตร.ม.

182,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

6 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. 

และขยายผิวจราจร คสล. ถ.

ศรีบูรพา 2 ขาง (ระหวาง

ถนนแกนคํามูล-ชัยพฤกษ) 

หมูที่ 9 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล. กวางเฉลี่ย 1 ม. ความ

ยาวไมนอยกวา 161.50 ม. 

หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจร

ไมนอยกวา 151.26 ตร.ม.

273,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

7 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. 

และขยายผิวจราจร คสล. 

ถนนพรมพิมลนุสรณ (2 ขาง) 

(ระหวางถนนแกนคํามูล-

ชัยพฤกษ) หมูที่ 2 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล.  กวางเฉลี่ย 1 ม. ความ

ยาวไมนอยกวา 158.50 ม. 

หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจร

ไมนอยกวา 146.98 ตร.ม.

279,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

๑๓



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. 

และขยายผิวจราจร คสล. 

สายซอยกํานัน (ขางเดียว) 

หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล. และขยายผิวจราจร 

คสล.  กวางเฉลี่ย 0.80 ม. 

ความยาวไมนอยกวา 91.46 

ม. หรือใหไดพื้นที่ขยายผิว

จราจรไมนอยกวา 85.06 

ตร.ม.

172,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

9 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.

ถนนทุงฝนสามัคค-ีคลองรอบ

หนองแลง หมูที่ 1,11 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล. ทอ ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

ความยาวไมนอยกวา 57.00 

ม.  ตร.ม.

187,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

10 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.

และขยายผิวจราจร คสล. 

ถนนเวียงสะอาด (ขางเดียว) 

(ระหวางถนนแกนคํามูล - 

ถนนชัยพฤกษ) หมูที่ 9 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร คสล.

  กวางเฉลี่ย 1 ม. ความยาว

ไมนอยกวา 85.50 ม. หรือให

ไดพื้นที่ขยายผิวจราจรไมนอย

กวา 79.74 ตร.ม.

149,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

๑๔



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.

และขยายผิวจราจร คสล. 

ถนนเวียงสะอาด (ขางเดียว) 

(ระหวางถนนแกนคํามูล - 

ถนนวุฒิเดช) หมูที่ 2 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร คสล.

  กวางเฉลี่ย 1.50 ม. ความ

ยาวไมนอยกวา 81.80 ม. 

หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจร

ไมนอยกวา 116.94 ตร.ม.

158,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

12 โครงการกอสราง งานวางทอ

ระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.

และขยายผิวจราจร คสล. 

สายถนนแสงอรุณ (ขางเดียว) 

(ระหวางถนนศรีฤทธิวงศ-

ถนนพรมพิมลนุสรณ) หมูที่ 9

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังบนถนน

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล.และขยายผิวจราจร คสล.

  กวางเฉลี่ย 1.50 ม. ความ

ยาวไมนอยกวา 86.30 ม. 

หรือใหไดพื้นที่ขยายผิวจราจร

ไมนอยกวา 124.33 ตร.ม.

161,000     ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ปญหาน้ํา

ทวมขังบน

ถนนไดรับ

การแกไข

กองชาง

13 โครงการกอสราง ถนน คสล. 

ถนนกัญญารักษ - ทางหลวง

ชนบท หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสราง ถนน คสล.  กวาง 4 

ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย

กวา 48.00 ตร.ม.

29,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

๑๕



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

14 โครงการกอสราง ถนน คสล. 

ถนนปญจะมาศ - ทางหลวง

ชนบท หมูที่ 4 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสราง ถนน คสล.  กวาง 4 

ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย

กวา 60.00 ตร.ม.

41,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

15 โครงการกอสรางงานขยาย

ผิวจราจร ถนน คสล.สาย

ถนนสุขาพัฒนา - ทางหลวง

ชนบท หมูที่ 3 ต.ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางงานขยายผิวจราจร 

ถนน คสล.  1) กวาง 1 ม. 

หนา 0.15 (2 ขาง) ระยะทาง

 169.50 ม.  2) ทางเชื่อม 

คสล. กวาง 5 ม. ยาว 23 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 458 ตร.

ม.

273,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ชอยรวมใจพัฒนา 1 หมูที่ 8 

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 3 ม.

 ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. 

ไหลทางลูกรังขางละ 0-0.50 

ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม

นอยกวา 195 ตร.ม.

113,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

๑๖



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

17 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุงสวาง

 หมูที่ 1 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.  กวาง 4 

ม. ยาว 42.40 ม. หนา 0.15

 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 169.60

 ตร.ม.

96,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ถนนเขตสมบัติ - ถนนรอบ

หนองแลง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 ม.

 ยาว 42.30 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 211.50

 ตร.ม.

122,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ถนนพิลาพันธ - ถนนรอบ

หนองแลง หมูที่ 1 ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.  กวาง 5 

ม. ยาว 38.80 ม. หนา 0.15

 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 194 ตร.

ม.

112,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

๑๗



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

20 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ถนนโพธิ์ศรีสุขสะบาย - ถนน

รอบหนองแลง หมูที่ 1 ต.ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 ม.

 ยาว 14.50 ม. หนา 0.15 

ม. ไหลทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 72.50 

ตร.ม.

46,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ทางไปเกาะแกว หมูที่ 3 ต.

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม.

 ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 

ไหลทางลูกรังขางละ 0-0.50 

ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม

นอยกวา 280 ตร.ม.

202,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายถนนพิทักษประชาราษฎร

 (ชวงที่ 3) หมูที่ 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.  กวาง 4 

ม. ยาว 95.50 ม. หนา 0.15

 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 

0-0.50 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 382.00

 ตร.ม.

216,050 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

๑๘



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

23 โครงการกอสรางถนน ถนน

ลูกรัง สายถนนสุทเทวี -วัดทุง

สวาง (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน อ.

ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน  กวาง 4 ม. ยาว

 650 ม. หนา 0.30 ม. หรือ

มีพื้นที่จราจรไมนอยกวา 

2,600 ตร.ม.

283,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

24 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

สายแยกถนนทุงฝน-โนน

สะอาด เขาสวนสาธารณะ

หนองแลง หมูที่ 11 ต.ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง  กวาง 4 ม.

 ยาว 158 ม. หนา 0.30 ม. 

หรือมีพื้นที่จราจรลูกรังไมนอย

กวา 632 ตร.ม.

160,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนทุงฝนสามัคคีหมู 1,8 

และ 11 (ชวงที่ 1) ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอส

ฟลติกคอนกรีต กวางเฉลี่ยขาง

ละ 7 ม. ระยะทางรวม 

0.270 กม. หนา 4 ซม.

1,050,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

๑๙



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

แบบแอสฟลติกคอนกรีต 

ถนนทุงฝนสามัคคีหมู 1,8 

และ 11 (ชวงที่ 2) ต.ทุงฝน 

อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจรไป

มาสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอส

ฟลติกคอนกรีต กวาง 6 ม. 

ระยะทาง 0.522 กม. หนา 4

 ซม. หรือใหไดพื้นที่ไมนอยกวา

 3,132 ตร.ม.

1,010,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ถนนภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลทุงฝน หมูที่ 

11 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อปรับปรุงถนน

ภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลทุงฝน

ใหมีสภาพที่ดีขึ้น 

ผูใชรถใชถนนมี

ความสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 6 

ม. ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย

กวา 886.84 ตร.ม.

499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มามีความ

สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

28  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ซอยทางเขาวัดปาบานธาตุ

นอย (ชวงที่ ๓) หมูที่ ๓ บาน

ธาตุนอย  ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๓๐๔.๕๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

๒๐



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

29  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ซอยโนนสะอาด-ทางเขาวัด

ปาบานธาตุนอย หมูที่ ๒ บาน

โนนสะอาด   ต. ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 

๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๓๐๔.๕๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

30  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ถนนศูนยการเรียนรูฯ (วัดทุง

สวาง) หมูที่ ๑ บานทุงฝน ต. 

ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          391,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

31  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ซอยวัดทุงสวาง หมูที่ ๑ 

บานทุงฝน   ต. ทุงฝน อ.ทุง

ฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 

๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๓๐๔.๕๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

๒๑



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

32  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ซอยสุธเทวี หมูที่ ๔ บานกอ

สําราญ   ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน 

จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 

๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๓๐๔.๕๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

33  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ถนนพิทักษประชาราษฎร 

หมูที่ ๑๑ บานทุงฝน   ต. ทุง

ฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 

๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๒๓๑.๕๐.๐๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

34  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ซอยทางลงหนองแลง๑ หมูที่

 ๙ บานโนนสะอาด ต. ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 

๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๓๐๔.๕๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          499,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

๒๒



2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย     (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

35  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

 ซอยอารีพัฒนา๑

 หมูที่ ๑ บานทุงฝน  ต. ทุงฝน

 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ใหไดมาตรฐาน

 ประชาชนสัญจรไป

มาไดสะดวกดี

กอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 

๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 ยาว ๕๐.๐๐ เมตร

ไหลทางลูกรังกวางขางละ ๐-

๐.๕๐ เมตร

-          -          79,000        ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

การสัญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

36  โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําตัวยู ค.ส.ล. +บอพัก (ฝา

เหล็ก)  ถนนศรีฤทธิวงศ (เฟส

 ๔) หมูที่ ๙ บานโนนสะอาด  

  ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. ให

ไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบายน้ําตัวยู ค.

ส.ล. กวาง ๐.๔๐ เมตร+บอพัก

 (ฝาเหล็ก) ยาว ๙๗ เมตร

-          346,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

37  โครงการกอสรางรางระบาย

น้ําตัวยู ค.ส.ล. +บอพัก(ฝา

เหล็ก) ถนนศรีฤทธิวงศ (เฟส

 ๕) หมูที่ ๒ บานโนนสะอาด  

  ต. ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

เพื่อกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. ให

ไดมาตรฐาน

กอสรางรางระบายน้ําตัวยู ค.

ส.ล. กวาง ๐.๔๐ เมตร+บอพัก

 (ฝาเหล็ก) ยาว ๙๓ เมตร

-          333,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่มีตอโครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

แกปญหาน้ํา

ขังบนถนน

กองชาง

10,467,050      

๒๓



2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการกอสราง

ตลาดพัฒนา

เศรษฐกิจสูชุมชน

เพื่อใหมีตลาด

คาขายที่เปนอัต

ลักษของชาวทุงฝน

และสงเสริมการ

ทองเที่ยว

กอสรางตลาดชุมชนโดยใชไมไผ

เปนวัสดุหลักประกอบดวยอาคาร

แสดงสินคา นันทนาการ ซุม

จําหนาย รั้ว ทางเขา อาคาร

หองน้ํา และขยายลาน ค.ส.ล.

3,600,000   ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

ตลาดชุมชนเพื่อ

คนทุงฝนไมนอย

กวา รอยละ 80

เทศบาลตําบลทุง

ฝนมีตลาดคาขายที่

เปนอัตลักษและ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

กองชาง/

อบจ.

อุดรธาน/ี

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความ

เปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

๒๔



4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการจัดซื้อหอง

ออกกําลังกายเพื่อ

ประชาชน (Fitness 

Center)

เพื่อเปนสถานที่ออก

กําลังกายในรมที่มี

มาตรฐานสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่

กอสราง/จัดซื้อหองออกกําลัง

กายเพื่อประชาชนขนาด 6*

12 เมตร พรอมเครื่องออก

กําลังกาย และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปน

6,000,000   ความพึงพอใจของ

ผูเขาใชบริการหอง

ออกกําลังกายฯ 

ไมนอยกวารอยละ

 80

ประชาชนใน

พื้นที่มีสถานที่

สําหรับออก

กําลังกายในรมที่

มีมาตรฐาน

กองชาง/

อบจ.

อุดรธาน/ี

กองการศึกษา

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปน

เมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕



4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  การกีฬา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการทองเที่ยว

          แผนงานการศึกษา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการกอสราง

หองสมุดชุมชน ศูนย

สงเสริมรักการอาน

เพื่อเปนสถานที่ใน

การศึกษา หา

ความรูแกประชาชน

ในพื้นที่

กอสรางอาคารศูนยสงเสริม

รักการอานขนาด 6*12 เมตร

 พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ที่จําเปนในการ

ใหบริการหองสมุดชุมชน

5,000,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขาใช

บริการศูนย

สงเสริมรักการ

อานไมนอยกวา

รอยละ 80

ประชาชนในพื้นที่มี

สถานที่ในการศึกษา

 หาความรู

กองชาง/

อบจ.

อุดรธาน/ี

กอง

การศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปน

เมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

๒๖



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

          6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 

(บาท)

2562 (บาท) 2563 

(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการเสริมผิวลาด

ยางแอสฟลติกคอนกรีต

ถนนทุงฝน - โนนสะอาด

 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.

อุดรธานี

เพื่อใหการสัญจร

ไปมาสะดวก

รวดเร็ว

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส

ฟลติกคอนกรีต ถนนทุงฝน - 

โนนสะอาด ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน

 จ.อุดรธานี กวาง 6 ม. ยาว

 2,140 ม. หนา 0.04 ม. 

หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 

12,840 ตร.ม.

   3,000,000 พื้นที่การขยายผิว

จราจรลาดยางแอส

ฟลติกคอนกรีตที่

เพิ่มขึ้น

การสัญจรไปมา

มีความสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                              แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 (บาท)

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
สําหรับติดตั้ง ณ หองเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 12 เครื่อง 
คุณลักษณะและราคาจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563

 333,600 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลทุงฝน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ

แบบ ผ.03 
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงสําหรับจัดกิจกรรมหนาเสาธง 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ของ ศพด. ทั้ง 2 ศูนย 
ไดแก ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 4 ตัว 
ชุดไมคลอยคู UHF จํานวน 1 ชุด พาวเวอร
แอมป ขนาด 1,000 วัตต จํานวน 1 ชุด 
สายลําโพง ขนาด 4.0*8.0 มม.

  25,500 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

ชุด DLTV จํานวน 12 ชุด คุณลักษณะตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ชุดละ 30,700 บาท

 368,400 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 การรักษาความสงบ
ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

จัดซื้อปมแช หรือปมจุมหรือไดโว ขนาด 3 
นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ใชสําหรับงานบรรเทา
สาธารณภัย หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

30,000 สํานักปลัด

๒๙



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ คุณลักษณะดังนี้ 
1) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 15.5 แรงมา
2) รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 40 นิ้ว
3) มีกลองหรือถุงเก็บหญา คุณลักษณะและ
ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐาน สํานัก
งบประมาณ ฉบับ ธันวาคม พ.ศ. 2563

170,000 กองชาง

6 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด 3,500 วัตต 
พรอมดอกเจาะจํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะและราคากลางนอกบัญชีราคา
มาตรฐาน สํานักงบประมาณ

50,000 กองชาง

๓
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ

7 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน

 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน  (1) เปน

กระบะสําเร็จรูป (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

คุณสมบัติของเครื่องยนต (มอก.) เปนไปตามที่

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด 

คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทุงฝนกําหนด

854,000 สํานักปลัด

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร  ขนาดไมนอยกวา
 50 แรงมา จํานวน 1 คัน คุณลักษณะ
เฉพาะตามที่เทศบาลตําบลทุงฝนกําหนด

 800,000 กองชาง

๓
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ

9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 29.5 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

37,800 กองชาง

   2,669,300รวม

๓
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